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Revista de Pedagogie
Volum tematic “Istorie şi Educaţie Civică”

Numărul tematic “Istorie şi Educaţie civică”, al Revistei de Pedagogie,
explorează problematica actuală a două discipline care aparţin ariei
curriculare „Om si Societate”. Ambele au cunoscut importante schimbări
în ultimele doua decenii, datorate nu doar dezvoltărilor “interne”, dar şi
influenţelor din alte domenii de cunoaştere.

Dat fiind rolul lor important în forjarea identităţii personale şi colective,
ca şi în formarea viitorului cetăţean matur, de predarea şi învăţarea istoriei
şi educaţiei civice sunt interesate numeroase categorii profesionale şi
grupuri de interese (economice, politice, culturale), dar şi societatea în
ansamblu.

Schimbările în domeniul curriculum-ului şi al strategiilor de predare-
învăţare-evaluare din ultimele două decenii nu au fost lipsite de controverse
şi momente tensionate. România nu este însă un caz singular din acest
punct de vedere: astfel de controverse se întâlnesc atât în societăţi în
tranziţie, cât şi în democraţii stabile.

În contextul românesc cele două discipline au fost (şi sunt) puternic
afectate de schimbări economice, politice şi culturale majore între care
trecerea de la o dictatură comunistă la un sistem democratic liberal şi
procesele de integrare în NATO şi Uniunea Europeană. Pentru o bună
perioadă de timp, lipsa unui consens politic durabil în România cu privire
la direcţiile şi priorităţile reformei în educaţie a creat dificultăţi suplimentare
celor aflaţi în căutarea unor modele de predare-învăţare a istoriei şi
educaţiei civice adaptate noilor realităţi şi tendinţe.

Din diferite motive (între care nu în ultimul rând ritmul rapid al
schimbărilor în curriculum şi manuale şcolare în special în anii '90) timpul
dedicat reflecţiei publice, explicitării în detaliu a acestor schimbări şi creării
unui consens productiv  a fost extrem de limitat. Prezentul număr tematic
al Revistei de Pedagogie îşi propune să răspundă nevoii de explicitare a
opţiunilor curriculare, dar şi de explorare a ceea ce poate şi trebuie să fie
schimbat în contextul unor procese ciclice de revizie şi îmbunătăţire a
curriculum-ului.

Acest număr tematic apare cu sprijinul financiar al Ministerului de
Externe al Olandei şi cu participarea unor colegi care reprezintă instituţii
de educaţie şi cercetare din Europa şi Statele Unite ale Americii. Tuturor
le mulţumim!





L’histoire mal entendue pourrait bien,
si l’on n’y prenait garde, risquer

d’entraîner finalement dans son discrédit
l’histoire mieux comprise.

(„Dacă nu avem grijă,
istoria prost înţeleasă riscă

să târască după ea în discreditare
istoria mai bine înţeleasă.”)

Marc Bloch
Apologie pour l’histoire

Oricât ar fi de „prezenteistă” societatea grăbită în care trăim, oricât ar avea contemporanii
noştri privirea aţintită doar către azi - şi cel mult mâine - trecutul, memoria comună, istoria,
se vând foarte bine. Tirajele cărţilor cu caracter istoric – mai puţin al tratatelor, covârşitor al
biografiilor şi al operelor memorialistice – depăşesc adesea tirajele operelor de ficţiune,
filme istorice cu bugete enorme, de la „Gladiator” la „Alexandru” ori la „Cei 300”, şi de la
„Titanic” la „Regatul Cerului” (ca să nu mai vorbim de Asterix şi Cleopatra), se dovedesc
extrem de rentabile şi atrag în sălile de cinematograf milioane de spectatori. De curând a
început să ruleze chiar şi o superproducţie preistorică, „10.000 BC” (ca să nu mai vorbim
de Fred şi Barney).

În galeria detectivilor celebraţi de romanele poliţiste recente, în loc de Sherlock Holmes
şi de Hercule Poirot, au apărut cu mare succes Aristotel şi Publius Aurelius Statius, Socrate
şi Judecătorul Ti, Cadfael şi Nicolas le Floch, Sibila din Cumae şi Maica Frevisse, Erast
Fandorin şi Gordianus...Istoria ca divertisment are mare trecere. Nimic rău în asta: până şi
Leibnitz mărturisea că, atunci când obosea de prea multă abstracţie matematică sau
teologică, se odihnea citind vechi cronici cu « voluptatea de a afla lucruri ciudate ». Există
o secţiune specială a Wikipedia pentru arheologie, şi o căutare pe Google News (adică pe
motorul de căutare specializat în mass-media) a cuvântuluiarheologie a avut drept rezultat
peste 800 de intrări doar în ultima lună; pentru istorie am încercat fără rost, fiindcă nimeni
nu poate şti dinainte câte din cele peste 300.000 de rezultate săptămânale se referă la
ştiinţa istorică, şi câte – la nu ştiu ce echipă de hochei care „is history”.

Cu toate acestea – sau poate tocmai din această cauză – o anxietate crescândă îi
agită pe profesioniştii istoriei din întreaga lume (în fine, din lumea euro-atlantică, nu ştiu
prea bine ce se întâmplă în China, iar în Rusia, istoria, cel puţin cea imperială, pare foarte
sigură de sine). Istoria ca divertisment li se pare suspectă, iar istoria ca discurs pedant n-a
avut niciodată prea multă trecere la public. Mai grav, societăţile contemporane îşi pun tot
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mai frecvent o întrebare pe care, vreme de două secole, nimeni nu şi-a pus-o: de ce să
finanţeze cercetarea trecutului din impozitele Măriei Sale Contribuabilul? Şi de ce să aloce
resurse umane şi materiale studiului istoriei ca parte constitutivă a unui curriculum general?
Iar breasla, confortabil instalată până foarte de curând într-o poziţie care părea inexpugnabilă,
şi pe care continuă să o considere de la sine înţeleasă, se revoltă fără să ştie bine împotriva
cui.

Istoria ca îndeletinicire intelectuală autonomă are ea însăşi o îndelungată istorie. După
şirul parcă nesfârşit de milenii în care memoria colectivă era păstrată şi transmisă de mituri,
poeme, genealogii şi liste de fapte de glorie ale zeilor şi regilor, cîţiva operatori culturali din
Grecia asiatică a secolelor VI şi V î.H. au luat asupră-le desluşirea inteligibilă a trecutului:
Hecataios din Milet a cernut, dintre poveştile grecilor, ceea ce i s-a părut a nu fi rizibil,
Herodot din Halicarnas a întreprins ceea ce el însuşi a numit cercetarea,historie, a spaţiilor
şi timpilor îndepărtaţi sau apropiaţi. În fine, odată cu atenianul Tucidide, observarea naturii
umane, to anthropinon, în mereu schimbătoarele conjuncturi şi conflicte a marcat maturitatea
unui mod aparte de raportare la trecut, pe care şi azi îl numim, ca Herodot, istorie. De atunci
şi până destul de aproape de noi, această scrutare a trecutului a fost o foarte respectabilă
preocupare intelectuală şi culturală pentru care au optat şi spirite curioase, şi spirite pedante,
şi adulatori, şi critici ai celor puternici. În tot acest lung răstimp însă, în afara cercului destul
de restrâns de erudiţi pasionaţi, cunoaşterea trecutului a rămas în seama transmiterii orale,
din generaţie în generaţie, a unor poveşti.

Istoria a devenit un element constitutiv al programelor educaţionale abia în sec. XIX,
odată cu generalizarea învăţământului primar obligatoriu, când disciplina noastră era o
cale regală în construirea identităţilor naţionale. A urmat secolul XX, care a propus să
substituie filonului naţional pe cel social, unitatea naţiunii indivizibile cu fractura luptei de
clasă, întemeindu-se tot pe istorie (nu spunea oare Marx că nu cunoaşte decât o singură
ştiinţă – ştiinţa istoriei?). Această cale de legitimare a studierii trecutului a fost de două ori
invalidată, odată prin resurgenţa mai mult sau mai puţin agresivă a naţionalismelor, vag
colorate de un „materialism istoric” redus la o dogmă elementară, dar alimentându-se
permanent dintr-o istorie permanent rescrisă ca paradigmă a excelenţei naţionale, şi a
doua oară, odată cu prăbuşirea sistemului a cărui obiectivă necesitate istorică pretindea să
o întemeieze.

Falimentul marilor sisteme interpretative ale trecutului a lăsat în urmă-i un câmp de
ruine. De-o parte, contraforţii încă foarte rezistenţi ai pozitivismului, mai degrabă empiric, şi
al „istoriei neamului”, de cealaltă – un relativism absolutizat, dacă putem spune aşa: o
istorie care îşi recuză propria esenţă, proclamând imposibilitatea cunoaşterii unui trecut
construit şi reconstruit ca o cascadă de ficţiuni. Secolul nostru, mai mult sau mai puţin
(post)modern, se întreabă ce este istoria, ce fel de studiu al trecutului – al cărui trecut? –
este un element formativ necesar şi obligatoriu pentru formarea intelectuală şi culturală a
oricărui viitor cetăţean. Este pentru prima oară după mai bine de două secole când
comunitatea academică şi didactică a slujitorilor muzei Clio este chemată să dea seamă
de utilitatea ei socială şi culturală, şi să aducă argumente care să îi legitimeze locul şi rostul
în sistemul educaţional. Ne vom întoarce oare la statutul elitist al secolelor pre-moderne,
lăsând studiul istoriei pe seama unei minorităţi savante (şi puţin ridicole), lăsând pe seama
folclorului modern, de la Wikipedia la superproducţii şi de la Discovery la bloguri pe Internet,
transmiterea memoriei colective? Sau vom continua să propunem prin şcoală tuturor copiilor
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şi adolescenţilor, fără excepţie, această temporară imersie în timpul istoric?
Întrebarea mea nu e retorică. Acum câţiva ani doar, în Italia s-a declanşat o mare

dezbatere, cu ecouri până azi, în jurul propunerii de a elimina complet din învăţământul
pre-universitar studiul istoriei anterioare sec. XIX. Deocamdată s-ar părea că propunerea a
fost abandonată, dar nu se ştie pentru câtă vreme. Propunerea hiper-pragmatică de a lăsa
orice tânăr italian să caute singur pe Internet (sau nu) informaţii despre monumente pe
lângă care trece zilnic în drum spre şcoală nu a fost, nu este şi nu va rămâne doar o glumă
proastă. În România, locul istoriei în programele de studiu ale liceelor se reduce cu o rată
constantă tinzând către zero, în ciuda faptului că predarea istoriei exclusiv ca sinteză şi
generalizare alunecă invariabil într-un formalism sărăcăcios; lipsită de naraţiune, privată
de imagini şi de specificităţi, istoria nu mai e istorie, or, toate astea cer timp.

Întrebarea de fond este ce aşteptăm de la învăţământul general. În pragul – mai mult
râvnit decât atins – al societăţilor bazate pe cunoaştere, ar trebui să ştim mai întâi despre
ce cunoaştere vorbim. Cum trebuie să arate un cetăţean al acestor societăţi ale cunoaşterii,
şi deci – ce îi oferim prin intermediul şcolii de toate gradele? În teorie, suntem cu toţii de
acord că nu dorim ca secolul XXI să fie populat de roboţi, ci de personalităţi umane cât mai
creative, şi cât mai deschise către experienţele multiple pe care le vor avea de asumat. În
practică, un pragmatism miop riscă să ne împingă exact în direcţia „omului unidimensional”
denunţat de Marcuse acum aproape jumătate de secol. Teza alienării a fost intens dezbătută
de literatura marxistă, care se prefăcea a nu observa că generase cel mai alienant tip de
societate; asta nu înseamnă că alienarea este un fals concept.

Dacă acceptăm că această cunoaştere la care ne referim mai degrabă superficial nu
se reduce la o sumă de deprinderi practice specializate, ci este un principiu formativ, trebuie
să asumăm ca pe o necesitate, nu ca pe un lux inutil, rolul esenţial al ştiinţelor omului în
formarea generaţiilor viitoare. Grigore Moisil spunea odată că ar trebui să ne întrebăm
dacă nu cumva un strungar care l-a citit pe Shakespeare e mai bun strungar decât cel care
nu l-a citit.

Pentru a putea să-şi asume noile roluri pe care imperativele societăţii bazate pe
cunoaştere i le-ar putea aloca, istoria ca materie de învăţământ general trebuie însă să
evite câteva modalităţi de a se înfăţişa elevilor, şi, prin intermediul lor, întregii societăţi.
Multe dintre aceste căi neinspirate sunt proprii predării istoriei în întreaga lume modernă,
dar mă voi referi în mod special la şcoala românească, asupra destinelor căreia reflectăm
acum.

Prima şi cea mai frecvent întâlnită primejdie este cea a acumulării mecanice de cunoştinţe
singulare. Încă Heraclit din Efes denunţa ceea ce numea el „polymathia” celor care ştiu
totul despre nimic, iar Aristotel, înPoetica, preţuia mai mult drama, capabilă să generalizeze,
decât istoria care ne spune ce-a făcut şi ce n-a făcut Alcibiade. Natura însăşi a inteligenţei
noastre ne face să fim mai puţin interesaţi să ştim, şi mai pasionaţi să înţelegem. Istoria nu
are dreptul să impună exerciţii mnemotehnice copiilor: liste de domni, şiruri de date, enumerări
fără legătură logică între ele. Fără îndoială, nici judecăţile cauzale nu se pot dispensa de o
minimă seriere cronologică – e imposibil ca efectul să preceadă cauza – dar rostul prioritar
al educaţiei istorice este acela al înţelegerii marilor procese prin care omenirea a devenit
ceea ce este azi, al formării unei capacităţi autonome de judecată asupra societăţilor
contemporane prin intermediul analizării societăţilor care le-au precedat. Recitarea mecanică
a unor liste nu e istorie.
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Nu e istorie nici recitarea unor judecăţi cauzale stereotipe, al căror sens rămâne mult
prea departe de înţelegerea efectivă a unor copii sau chiar adolescenţi. Aici intervine şi
problema timpului alocat acestei materii, cum spuneam ceva mai sus, dar esenţială este
capacitatea profesorului de a opera conexiuni şi educarea acestei capacităţi la elevi. Nu e
de-ajuns ca aceştia să repete ca pe o mantră fraze din expunerea profesorului sau din
manual, ei trebuie aduşi să înţeleagă din interior relaţiile dintre evenimente. E adevărat,
„expansionismul” persan a provocat războaiele medice, dar, dacă le impunem să repete
această formulă, fără a le explica deosebirea între dominaţia teritorială a imperiilor universale
şi autonomia către care tindea fiecare cetate greacă n-am câştigat nimic. Am pierdut, în
schimb, ocazia de a-i face să înţeleagă conceptul de libertate – adică exact acea noţiune
constitutivă pentru viitoarea lui calitate de cetăţean.

În ultima jumătate de secol, cercetarea istorică a adăugat preocupărilor sale tradiţionale
de istorie a evenimentelor şi a investit cu sens domenii care îi erau înainte străine sau
indiferente: istoria vieţii private, a agriculturii şi a lumii rurale, a statutelor sociale, reale şi
imaginare, a criminalităţii şi pedepselor, a mediului natural şi a modificărilor antropogene, a
etnicităţii şi a imaginării acesteia, a raportării la străini şi la alteritate în genere; istoria femeilor,
a genurilor şi raporturilor dintre masculin şi feminin, istoria relaţiei dintre oralitate şi scris, a
ştiinţelor şi a comunicării – lista poate continua. Capacitatea disciplinelor noastre de a
media contactul generaţiilor tinere cu enorma diversitate a experienţelor parcurse de omenire
de-a lungul istoriei a crescut astfel exponenţial. Dacă nu exploatăm cum se cuvine acest
tezaur de experienţe analizate de istoricii profesionişti, dacă reducem programa studiată în
şcoală tot la tradiţionalele războaie cu turcii, pierdem noi, ca profesori, dar mai ales pierd
elevii noştri oportunitatea de a se confrunta cu bogăţia patrimoniului studiat şi transmis de
studiul istoriei umanităţii.

Istoria, chiar cea mai veche, este şi o şcoală extraordinară de creativitate: dacă elevii
noştri nu percep ce invenţii radicale au decis soarta umanităţii în primele ei milenii, de la
domesticirea focului, apoi a plantelor şi a animalelor, ajungând la acele abstracţii fondatoare
care sunt numerele, operaţiile aritmetice zise „elementare”, care au reprezentat o mare
revoluţie în gândire, vor fi mai săraci în propria lor raportare la provocările contemporane.

Aici însă aş face o observaţie pe care o consider importantă. Şcoala nu are dreptul să
deroge de la vocaţia sa esenţială, aceea a deprinderii minţilor tinere cu regulile
raţionamentului ştiinţific. Dacă cedăm, demagogic, în faţa presiunilor care încearcă să
înlocuiască adevărul ştiinţei cu adevărul credinţei, îi privăm pe copiii noştri de fundamentele
indispensabile ale propriei lor afirmări ulterioare. Confuzia dintre religie şi bigotism nu e nici
nouă, nici specifică situaţiei din România. Ea trebuie, şi aici, ca oriunde, să fie evitată prin
dezbateri reale şi de substanţă, prin argumente, cu calm şi cu înţelegere reciprocă.

Spinoza deosebea în studiul trecutului două componente - ordo et connexio rerum,
ordinea şi conexiunile faptelor, res gestae, şiordo et connexio idearum, ordinea şi conexiunea
ideilor, discursul despre res gestae. O parte a timpului consacrat studierii istoriei în şcoli
trebuie să fie consacrat analizării acestui discurs despre istorie. Capacitatea de a discerne
între diferitele moduri de a gândi şi de a scrie despre experienţele mai vechi sau mai
recente ale umanităţii nu poate fi educată decât prin studiul istoriei. Această educaţie este
însă aproape absentă din şcoală, dacă mă raportez la studenţii primilor ani ai facultăţii de
istorie. Adesea, din punctul lor de vedere, orice e tipărit e şi credibil prin definiţie; mai mult,
ei nu receptează mai deloc diferenţele, chiar contradicţiile dintre diferite teorii şi concluzii. Îl
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citesc pe Herodot la fel cum ar citi un manual, nu văd diferenţa dintre, să zicem, un autor
fidel vulgatei staliniste, ca V. Sergheev, şi unul ca Moses Finley sau J.-P. Vernant. Or,
aceasta este o carenţă gravă de spirit critic, şi e poate chiar mai puţin importantă pentru un
student în istorie, care are numeroase prilejuri de a se corecta în cursul studiilor universitare,
cât este de gravă pentru un tânăr care nu se va mai întâlni niciodată în viaţa lui profesională
adultă cu un astfel de prilej, şi va rămâne captiv al modului de gândire al altora, în loc să-şi
dezvolte propria sa capacitate de discernământ critic şi de dezvoltare autonomă.

În fine, dar nu în ultimul rând, se pune problema istoriei ca generatoare de conştiinţă
identitară. Această problemă este deosebit de spinoasă în învăţământul românesc, în care
studiul istoriei a fost instrumentalizat politic vreme de aproape 50 de ani. După ce, din 1948
până la începutul anilor ’60, istoria a fost utilizată prioritar ca instrument de anihilare a
conştiinţei naţionale, din 1974 până în 1989, studiul istoriei a fost subordonat, aş spune
chiar aservit, naţional-comunismului. Zonă predilectă de exaltare a „adevărului naţional”
promovat ca ideologie oficială de ceauşism şi de Ceauşescu personal, studiul istoriei se
numără printre primele victime ale combinaţiei de cult al personalităţii şi de naţional-comunism
agresiv. Trebuie însă să observăm că, deoarece majoritatea istoricilor consacraţi a refuzat
să împingă obedienţa pînă la ultimele ei limite, ţinându-se cât mai departe posibil de discursul
strident autohtonist, xenofob şi care exalta trecutul ca legitimare a personalităţii mesianice
a lui Nicolae Ceauşescu, Puterea şi-a creat propria producţie istoriografică prin două instituţii
depinzând direct de factorul politic – Institutul de Istorie a PCR, cu muzeul aferent, şi Institutul
de Istorie Militară, şi el dublat de Muzeul Militar. Ambele instituţii cultivau şi ele două tipuri
paralele de discurs – unul, mai ales pentru uz extern, cu aparenţă sobră, de tradiţie pozitivistă,
dar cu accente naţionaliste fervente (de exemplu, publicaţiile referitoare la politica externă
a României interbelice şi la contenciosul istoric cu Ungaria, apărute sub egida Institutului
de Istorie a Partidului, sau revendicarea obsesivă a celor 200 de zile cu care armistiţiul de
la 23 august ar fi scurtat al doilea război mondial, în producţia Institutului de Istorie Militară)
– şi altul, intern, făţiş naţional-comunist, protocronist şi adesea şovin, proslăvind de-a valma
gloria trecutului şi „măreţele contribuţii” ale Conducătorului. În învăţământul preuniversitar,
această gravă distorsie a studiului istoriei, metamorfozată în ideologie oficială, a pătruns
pe cele mai diferite căi, de la presiuni şi şantaj politic la conformismul înfricoşat al unor
profesori prea puţin siguri de propria judecată, şi care supralicitau zeloşi lozincile impuse
de mai marii lor.

Această condiţie ancilară a istoriei a lăsat urme adânci, atât asupra discursului profesiei,
cât şi asupra prestigiului ei intelectual. A lăsat însă urme la fel de profunde în conştiinţele
cotemporane, profesioniste sau nu, care se alarmează vehement ori de câte ori au impresia
că este asediată citadela conştiinţei naţionale tradiţionale. Polemica, devenită repede politică,
pe tema manualelor alternative de istorie, a pus în joc un cumul de reprezentări conservatoare
– inclusiv nemărturisitul refuz de a permite elevilor să afle câteva adevăruri fundamentale
despre Holocaust şi despre represiunea comunistă – care atestă nemijlocit forţa sechelelor
moştenite din regimul anterior.

Dincolo de aceste obstacole, rămâne totuşi o întrebare: trebuie istoria să participe la
modelarea unei identităţi? Convingerea mea este că da. În plin proces de integrare
europeană, opinia mea este că putem şi chiar trebuie să ne consolidăm identitatea proprie.
Europa pe cale să se unifice rămâne o Europă a naţiunilor. Eliberaţi de sindromul cetăţii
asediate care ne-a întunecat prea multă vreme orizontul, ne putem revendica acum mai
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răspicat această identitate, cu condiţia de a nu pierde din vedere că aceasta este una
dintre identităţile Europei şi ale lumii. Suntem români, adică vorbim o limbă neolatină,
participăm la o cultură specifică şi extrem de diversă, în care se întâlnesc latinitatea şi
ortodoxia, bisericile de tradiţie bizantină şi Caragiale, Tristan Tzara şi Eugen Ionescu,
Eminescu cu Urmuz, Eliade şi Cărtărescu, Nicolae Iorga cu „Mioriţa”, Brâncuşi şi Enescu.
Meritele noastre, ale contemporanilor, în ecloziunea acestor mari spirite ale culturii universale
sunt nule, iar meritele conaţionalilor contemporani cu ei rămân supuse dezbaterii: Brâncuşi
s-a născut în România, dar e greu de crezut că ar fi izbutit să revoluţioneze estetica secolului
XX de pe malurile Jiului sau ale Dâmboviţei. Caragiale nu e Shakespeare, chiar dacă pe
Iorga l-am putea pune alături de Gibbon. Am avut mari domnitori şi regi destoinici, dar nu
uităm pentru asta nici de Henric al IV-lea al Franţei, nici de Soliman Magnificul. Între mândria
inteligentă şi trufia ridicolă, istoria are mereu de ales.

Pe de altă parte, nu putem să ne fălim cu Ştefan şi Mihai, dar să ne facem că uităm de
Horia Sima, de lagărele din Transnistria, de Canal – de Ceauşescu văd bine că nu uităm.
Cât contribuie şcoala la memorie, şi cât – la uitarea vinovată? Cât din procentele - absolut
incredibile - de cetăţeni ai României care îi consideră „mari români” pe Ceauşescu sau pe
Antonescu se datorează lecţiilor de istorie? Până când disciplina noastră nu-şi va asuma
privirea critică asupra trecutului, vocaţia ei formativă va rămâne îndoielnică.

Mai mult, această identitate naţională nu e unica noastră identitate: în amonte, avem o
identitate de gen, o alta – de familie, suntem (nu îndeajuns de des) cetăţeni ai urbei noastre,
suntem ortodocşi, catolici, baptişti, suntem ardeleni sau regăţeni, vorbitori nativi de română
sau de maghiară ori armeană; în aval, suntem cu toţii minoritari ai Europei şi cetăţeni ai
lumii creştine şi ai lumii pur şi simplu. Istoria bine gândită şi bine predată în şcoală este
singura materie care îi face pe tineri să participe la toate aceste experienţe, în spaţiu şi
timp. În secolul globalizării, cine îşi asumă răspunderea de a renunţa la această participare?

prof. dr. Zoe Petre
Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti
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Politici
CICLUL POLITIC AL EDUCAŢIEI PENTRU CETĂŢENIE

DEMOCRATICĂ

Cezar BÎRZEA,
ISE

Abstract: The article represents one chapter  (the 2rnd) of the All-European Study
developed by the Council of Europe and has as a main goal to map the national policies
on EDC across Europe and to share the findings for the benefit of multiple users:
policy-makers, researchers, practitioners, all stakeholders involved in EDC policies.

Sinteza noastră
se bazează pe date-
le incluse în rapoar-
tele naţionale şi re-
gionale ale unei an-
chete europene realizată în anul 2000 de
Consiliul Europei1. Sinteza actuală se fo-
calizează pe politicile din domeniul educa-
ţiei pentru cetăţenie democratică (EDC) ca
un proces, spre deosebire de studiile re-
gionale care sunt mai mult orientate pe
produse. Această diferenţiere a rolurilor
ne permite să abordăm, la nivel european,
aspectele globale care nu pot fi analizate la
nivel regional. Ne vom referi la următoarele
aspecte:

- EDC ca o problemă de politică pu-
blică;

- politicile EDC ca un sistem care
încorporează valori ideale şi care definesc
practicile pentru educaţia publică;

- diferenţierile politicii de practica EDC;
- interpretarea discursului politic de

către practicieni şi de către cei afectaţi de
domeniul EDC;

- evidenţierea discrepanţelor dintre aş-
teptări, măsuri de implementare şi sisteme
suport.
    Înainte de a începe să analizăm  aceste
aspecte particulare ale politicilor EDC, ar fi
util să aruncăm o privire asupra terminolo-
giei. Aceasta este cu atât mai important cu
cât una dintre concluziile studiilor regionale
se referă la marea diversitate a termenilor
care se utilizează în mod curent. De

exemplu, termenul
cetăţenie are înţele-
suri diferite în diferite
limbi şi ţări. În Anexa I
am identificat, cu

ajutorul studenţilor de la CEU (Budapesta)
echivalentele „cetăţeniei” în diferite limbi
naţionale. Am remarcat că termenii se
referă la comunitatea politică (corp politic
sau oraş) la fel de mult ca şi la stat, naţiune,
loc natal sau comunitate culturală. În mod
similar, în pofida acordului implicit asupra
semnificaţiei termenului EDC (în sensul
educaţiei pentru democraţie sau învăţare
a democraţiei), termenii folosiţi în  varii
contexte sunt extrem de diverşi: educaţie
politică (Germania), educaţie civică
(Franţa), educaţie pentru cetăţenie (UK),
educaţie socială (Estonia), dezvoltare per-
sonală şi socială (Portugalia), ştiinţă
despre societate (Danemarca) etc.

În general, toţi participanţii la cercetare
acceptă semnificaţa convenţională dată de
Consiliul Europei. De fapt, Consiliul Euro-
pean a lansat conceptul de educaţie pentru
cetăţenie democratică (EDC) în continua-
rea celui de-al doilea summit al şefilor de
state (1997). Această sintagmă are un
înţeles larg, fiind echivalent cu învăţarea
democraţiei, care punctează faptul că EDC
este un ţel educaţional comun, o tendinţă
majoră a politicilor educaţionale în Europa:
„EDC reprezintă un set de practici şi principii
care au ca scop să pregătească mai bine
tinerii şi adulţii pentru a participa activ în
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viaţa democratică prin asumarea şi exer-
sarea drepturilor şi responsabilităţilor lor în
societate”.

2.1.Politică, politici şi practici
Politicile sunt formulări care intenţionea-

ză să codifice anumite valori, să proiecteze
imagini ale unei societăţi ideale şi să stabi-
lească practici în acord cu valorile (recunos-
cute). Cu alte cuvinte, exerciţiul politic for-
mează identitatea unei societăţi, defineşte
practicile şi direcţionează procesele de
schimbare. În mod alternativ, în acord cu
definiţia dată de lucrările de referinţă2,
politicile sunt:

- formulări operaţionale ale valorilor;
- un tip de acţiune cu o anumită inten-

ţionalitate;
- declaraţii ale intenţiilor normative;
- urmărirea scopurilor autorizate;
- un program prospectiv al scopurilor,

valorilor şi practicilor.
Politicile dau semnificaţie acţiunii colec-

tive. Ele sunt stabilite de către „decidenţii
politici” la un nivel agregat de organizare
socială: grupuri, comunităţi, instituţii, organi-
zaţii, naţiuni, entităţi supranaţionale. Con-
form lui Colebatch3, trei condiţii sunt nece-
sare pentru ca politicile să existe:

- autoritatea, însemnând că politicile
sunt asumate de decidenţi autorizaţi;

- expertiza, însemnând că orice formu-
lare politică presupune cunoştinţe şi com-
petenţe într-o arie specifică a acţiunii sociale;

- ordine, însemnând coerenţă, acţiune
deliberată şi decizie asupra opţiunilor
politice.

În cazul EDC, declaraţiile de politică
formulează cursuri de acţiune în conformi-
tate cu anumite valori intrinseci ale
cetăţeniei democratice. Declaraţiile politice
în domeniul EDC, chiar dacă uneori par
vagi şi abstracte, încorporează un model
de societate şi sugerează deja un tip de
acţiune.

În acest fel, aşa cum subliniază
Olgers4, politicile EDC pot fi implementate
în cinci domenii de politică:

- societatea în ansamblu – însemnând
că întreaga societate la fel ca şi corpul politic,
poate fi analizată din punctul de vedere al
politicii EDC;

- sistemul educaţional, anume pers-
pectiva EDC asupra politicii educaţionale în
general;

- instituţia educaţională, adică orga-
nizarea internă;

- curriculum-ul, atât cel formal cât şi cel
non-formal;

- obiectele de studiu.
Din această perspectivă, politicile aco-

peră un nucleu decizional triplu reprezen-
tând politica, politicile şi practica.

Faţă de politici, care desemnează o
alegere deliberată a unor anumite valori şi
modalităţi/cursuri de acţiune, politica se re-
feră la achiziţia şi exerciţiul puterii în sfera
politică. Dacă instituţiile educative operează
într-un spaţiu politic bine definit, trebuie
spus că politica precede întotdeauna politi-
cile. De exemplu, formularea politicilor EDC
la nivel european a fost posibilă într-un
context politic specific, mai concret, după
ce toţi şefii de state (Primul Summit, oct,
1993) au optat pentru prima dată în istoria
Europei pentru acelaşi tip de societate,
democraţia. În acest context politic,
orientările politice  comune referitoare la
EDC clarificaseră deja valorile comune şi
mijloacele educaţionale care să servească
acestui tip de societate. La nivel naţional,
răspândirea politicilor EDC, către sfârşitul
anilor 90, a completat în mod natural aceas-
tă evoluţie.

Politicile duc la un anumit mod de ac-
ţiune indus uneori de declaraţiile progra-
matice de politică. Este ceea ce numim
practică, care începe cu o strategie (stabi-
lirea obiectivelor şi structurarea planurilor
care să ducă la atingerea acestora), urmate
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de acţiuni şi operaţii specifice („manevre”
sau „tactici”).

Aceste explicaţii sunt necesare pentru
a înţelege procesul politic al EDC de-a
lungul Europei la fel ca şi relaţiile dintre
politică, politici şi practică la nivel naţional.
La urma urmelor, analizele politice desfăşu-
rate ca parte a studiilor regionale s-au foca-
lizat pe modul în care sunt legate aceste
trei nivele de referinţă unul de celălalt. Cele
trei întrebări generice care asigură iden-
titatea studiului nostru şi la care ne referim
în primul capitol5, nu fac altceva decât să
reitereze aceste trei nivele de referinţă:
politica-politicile-practica.

2.2. EDC ca problemă de politici
publice

EDC est una dintre finalităţile educaţiei.
Mai ales după conferinţa ministerială de la
Cracovia (oct. 2000) această finalitate edu-
caţională a devenit o prioritate a politicilor
educaţionale în Europa.

Aceasta este şi concluzia principală a
studiilor regionale. Indiferent de sistemul
educaţional, de specificul politic sau cul-
tural, EDC este fără îndoială pe agenda
publică a tuturor ţărilor europene. Diferen-
ţele sunt de găsit mai ales în definire, în
poziţia detinută în politicile publice şi în re-
laţiile cu politicile educaţionale în ansamblu.

La sfârşitul anilor 90, deşi demersurile
au variat, multe ţări europene au adoptat
educaţia pentru cetăţenie democratică
drept punct de referinţă pentru toate pro-
cesele de învăţare a democraţiei. Înţelesul
global lansat de Consiliul Europei prin
proiectele sale de EDC acoperă o arie
semantică largă, care include activităţi
specifice precum: educaţia pentru
drepturile omului, educaţia politică, educaţia
pentru pace, educaţia pentru democraţie.
Acest concept-umbrelă desemnează o
finalitate educaţională largă, comună
tuturor socie-tăţilor democratice.

Alături de termenul generic de EDC,
prezent mai ales în sfera politicilor educa-
ţionale, semnificaţia restrânsă de instruire
civică sau educaţie civică continuă să fie
folosită. Dacă EDC acoperă toate activi-
tăţile educaţionale pentru pregătirea cetă-
ţenilor (incluzând învăţarea formală, infor-
mală şi nonformală), educaţia civică de-
semnează numai obiectul de studiu sau
partea de curriculum şcolar formal dedicată
EDC.

Problemele EDC deţin un loc esenţial
în politicile publice. Ele sunt întâlnite în
multe  politici sectoriale, mai ales în cele le-
gate de dezvoltarea resurselor umane. Ce-
tăţenia este considerată a fi în nucleul capa-
cităţii umane. În consecinţă, toate politicile
legate de drepturile omului includ teme de
EDC precum participarea, asumarea de
putere participativă (engl. empowerment),
diversitatea, echitatea, multiculturalismul şi
coeziunea socială. Prezenţa masivă a EDC
pe agenda politicilor se explică prin faptul
că termenul cetăţenie desemnează în pri-
mul rând un tip de societate, un sistem de
valori şi o comunitate ideală de învăţare.
Pentru a duce la capăt un asemenea pro-
iect societal, EDC a dus la formularea unor
aşteptări mari, uneori nerealiste.

În termenii politicilor educaţionale, stu-
diile regionale identifică două situaţii.

Pe de o parte, în ţări precum Croaţia,
Danemarca, Finlanda, Suedia şi Marea
Britanie, EDC reprezintă o parte distinctă a
politicilor publice. EDC este considerată
atât de importantă pentru viitorul demo-
craţiei, încât i se garantează un loc aparte
în agenda publică. Aceasta conduce în
mod evident la o mare vizibilitate şi la un
suport politic, dar nu în mod necesar şi la o
alocare adecvată de resurse, mai ales
financiare.

Pe de altă parte, în majoritatea cazurilor
(de ex., Austria, Belgia, Germania, Lituania,
Olanda, România, Slovenia, Turcia,



Ucraina) EDC este doar o componentă a
politicilor publice. EDC apare fie ca o finali-
tate educaţională explicită, fie ca o priorita-
te în domeniul programelor de reformă a
educaţiei (de ex., proiectul „Millenium” în
Slovacia).

Indiferent de finalităţi şi obiective, de
organizări instituţionale sau susţinere po-
litică, prezenţa EDC în politicile educaţio-
nale este expresia unei serii de probleme
cheie, comune tuturor ţărilor în care s-a
desfăşurat ancheta. Studiul dedicat Europei
Occidentale ne oferă o listă de cinci arii
politice comune care se leagă de EDC:

- individual/personal: dezvoltarea po-
tenţialului individual; educaţia morală
şi a personalităţii;

- economic: oportunităţile de angajare
sau nevoile angajatorilor; productivi-
tatea şi dezvoltarea economiei na-
ţionale, mai ales în legătură cu com-
petiţia europeană şi internaţională;

- social, politic, cultural: incluziunea,
dezvoltarea unei societăţi corecte;
justiţie socială; recunoaşterea diversi-
tăţii culturale şi lingvistice a societăţii;
recunoaşterea patrimoniului istoric şi
cultural; promovarea educaţiei demo-
cratice şi civice;

- cunoştinţe, deprinderi şi niveluri de
performanţă: dezvoltarea standarde-
lor; stimularea creativităţii; accentua-
rea importanţei matematicii şi ştiinţei;
pregătirea pentru o „societate a
cunoaşterii”;

- extinderea învăţării: creşterea partici-
pării în educaţia postobligatorie; pre-
gătirea pentru educaţia pe toată du-
rata vieţii.

În general, prin includerea EDC pe
agenda politicilor educaţionale, decidenţii
aşteaptă următoarele tipuri de valoare
adăugată:

- să ajute tinerii şi adulţii să fie mai bine
pregătiţi pentru a exercita drepturile

şi responsabilităţile stipulate în
constituţiile naţionale;

- să ajute tinerii şi adulţii să dobân-
dească abilităţile necesare pentru o
participare activă în viaţa publică, în
calitate de cetăţeni responsabili şi
critici, dar şi ca membri ai societăţii
civile;

- să crească interesul în schimbarea
educaţională, stimulând inovaţiile
iniţiate la nivel central şi iniţiativele
locale ale practicienilor;

- să încurajeze un demers holistic în
educaţie prin includerea învăţărilor
formale şi nonformale în politicile
educaţionale.

Un alt rezultat al studiului se referă la
rolul statului in dezvoltarea politicilor legate
de  EDC. În toate cazurile, fără excepţie,
politicile EDC sunt rezultate ale structurilor
statale, de obicei prin intermediul ministe-
relor educaţiei sau al echivalentelor lor. In-
diferent de denumirea sau de structurile
instituţionale concrete, ministerele educaţiei
sunt responsabile pentru definirea, adopta-
rea şi monitorizarea politicilor EDC. Politica
EDC este considerată a fi o problemă de
interes pentru sistemul educaţional ca în-
treg şi de aceea responsabilitatea guver-
namentală structurează activitatea în do-
meniul educaţiei.

O altă concluzie interesantă se referă la
participarea efectivă a structurilor statale în
politicile educaţionale dedicate EDC. Fără
îndoială, datele din rapoartele naţionale in-
dică faptul că statele moderne exercită, ca
şi în cazul EDC, cinci misiuni tradiţionale:

- funcţia executivă;
- mecanismul de reglare;
- puterea simbolică;
- sursa de autoritate şi legitimare;
- structura birocratică.
Cu toate acestea, datele din rapoartele

naţionale şi regionale arată că ceea ce
considerăm (ca înţeles generic) stat nu mai
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este deloc o entitate monolitică sau un
corp organizaţional compact. Peste tot în
Europa, maşinăria administrativă cuprinde
o diversitate de structuri organizaţionale,
de la ministere specializate (federale naţio-
nale sau „Länder”), la oficii şi agenţii guver-
namentale, centre regionale, departamente
instituţionale şi autorităţi locale. În interiorul
acestei reţele organizaţionale complexe
există complementarităţi şi interacţiuni la
fel ca şi situaţii de suprapunere sau chiar
competiţie (pentru resurse sau pentru
imagine publică).

În consecinţă, atunci când vorbim des-
pre politici publice trebuie să percepem
statul mai mult ca pe un actor multiplu
decât ca pe un jucător singular şi omogen.

Această concluzie este foarte impor-
tantă pentru implementarea politicilor EDC.
Iniţiate de către stat şi structurile guverna-
mentale, politicile EDC devin efective numai
în măsura în care sunt asumate şi imple-
mentate de un număr mare de actori inte-
resaţi (stakeholders) de acest domeniu şi
de către practicieni.

2.3. Modele de procese EDC în
Europa

Rezultatul analizei anterioare este că
proprietatea politicilor EDC este un factor
cheie al implementării efective. Iniţial, aşa
cum s-a menţionat mai sus, decidenţii auto-
rizaţi (miniştrii educaţiei, de regulă) definesc
scopuri politice şi iau decizii asupra unui
anumit mod de acţiune. Pentru a deveni
efectivă, orientarea politică trebuie pusă în
aplicare în următoarele două modalităţi:

- efectul top-down, de la conducere
către oficialii subordonaţi, prin forţa
autorităţii legitime, relaţii ierarhice şi
apartenenţă comună (la serviciile pu-
blice) ca factori mobilizatori;

- efectul de debordare (engl. spill
over) prin parteneriate, reţele sau

acorduri organizaţionale, dar şi prin
implicarea altor agenţii şi participanţi
neguvernamentali. În acest caz,  im-
plementarea politicilor depăşeşte
barierele organizaţionale. În locul
transmiterii unilaterale a autorităţii
deciziei într-o singură organizaţie,
politica EDC este împărtăşită de o
multitudine de practicieni şi stake-
holders. Mai mult, prin acest efect sau
apropriere progresivă, politicile EDC
devin o preocupare comună a tuturor
jucătorilor din viaţa/arena publică:
statul societatea civilă, piaţa, media.

Cele două efecte nu reprezintă alterna-
tive opuse. Mai mult, ele tind să se mobili-
zeze una pe cealaltă într-un singur proces
de implementare politică, aşa cum se arată
în raportul dedicat Europei Occidentale.

„Există o considerabilă cooperare între
demersurile top-down şi cele bottom-up de
implementare a politicii EDC în multe ţări.
Guvernele, ministerele, agenţiile gu-
vernamentale crează cadrul politic şi
legislativ în interiorul căruia şcolile, profesorii
şi agenţiile implementează EDC. Ţările
raportează o colaborare considerabilă între
agenţiile guvernamentale şi reţelele
specializate ale ONG-urilor. Multe ţări au
proceduri de inspecţie şi de evaluare care
ajută în asigurarea de date despre politici,
practici şi standarde. În acelaşi timp, există
o piaţă extinsă de manuale, care în unele
ţări este sub control guvernamental, iar în
altele deschisă către o piaţă publică.”

În funcţie de forma de guvernare, siste-
mele educative sau interesul public în politi-
cile EDC, greutatea deţinută de cele două
dimensiuni diferă de la o ţară la alta, aşa
cum se arată în raportul Europei Nordice:

„Tensiunile dintre sistemele centrali-
zate şi cele descentralizate şi numărul de
lecţii variază foarte mult şi afectează imple-
mentarea. În sistemele descentralizate,
precum municipalităţile din Suedia şi
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Finlanda, şcolile, profesorii şi elevii pot
alege mai frecvent conţinutul, metodele şi
timpul folosite pentru diferitele arii ale EDC
cu posibilitatea unei educaţii generale mai
slabe. Decizia locală, pe de altă parte, întă-
reşte democraţia locală cu posibilitatea
unei educaţii civice puternice. În sistemele
mai centralizate, precum Estonia sau
Norvegia, toate conţinuturile asociate EDC
sunt obli-gatorii. În unele ţări elevii studiază
(teme EDC) în toate etapele de şcolaritate,
iar în altele numai în unele. În unele ţări
primesc note la acest subiect, iar în altele
doar promovează sau ratează”.

Studiul nostru nu a intenţionat să clasi-
fice ţările în funcţie de tipul de guvernare.
Datele noastre sunt limitate în acest sens.
Ceea ce a fost de mare interes, totuşi, a fost
maniera de a combina cele două efecte din
interiorul proceselor de politici ale EDC.
Pentru a fi mai precişi, am acordat atenţie în
mod special manierei în care cele două
dimensiuni complementare interacţionează:

- dimensiunea ierarhică rezultă din

relaţiile dintre decizia politică de sus în jos
şi instanţele de implementare descentra-
lizată ale administraţiei publice. Aici, proce-
sul politic parcurge trei secvenţe standard:
scopuri-opţiuni-măsuri de implementare.

- dimensiunea organizaţională se
focalizează pe includere, participare şi
mobilizare socială a jucătorilor cheie din
afara structurilor guvernamentale. Ne
referim la toţi stakeholders şi practicienii6
interesaţi de politicile EDC.

Schema de mai jos reprezintă cele
două dimensiuni sub forma a două axe
perpendiculare. Axa verticală include deci-
denţii de nivel înalt – ministerele educaţiei,
agenţiile naţionale, regionale sau locale,
inspectoratele şcolare. Axa orizontală
include orice formă de jucător în arena pu-
blică acţionând în nume propriu sau în nu-
mele unei organizaţii, ca şi cetăţeni sau ca
profesionişti. Ei pot fi asociaţi cu structuri
guvernamentale sau pot crea propriile
organizaţii de implementare (ONG-uri,
fundaţii sau grupuri de interese). Mai mult,
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cetăţenii organizaţi pot iniţia politici sau pot
contesta politicile oficiale.

Potrivit datelor din studiile naţionale
sau regionale, stakeholders şi profesio-
niştii interacţionează în forme variate. Se
pare că dominante sunt patru modele de
interac-ţiune:

a. Informarea constă într-o relaţie
unilaterală în care administraţia pu-
blică produce şi elaborează politici
EDC şi le face accesibile. Oferta de
informare este constantă la nivelul
întregului ciclu politic (proiect, imple-
mentare, evaluare). În mod funda-
mental, informarea este asigurată prin:
- acte politice şi planuri operative;
- instrumente politice şi îndrumări

de implementare;
- rapoarte finale şi informaţii

publice verificabile.
Exemple: „Program of civic

education implementation at
institutions of education” (Lithuania);
„Learning Democracy (Austria),
„Strategic plan” (Malta), „Values in
Practice” (Danemarca), „National
Programme on EDC” (România),
„White Paper” (Slovenia), „National
Human Rights Education
Programme” (Croaţia), „Framework
for Education for Democracy”
(Ucraina).

b. Consultarea este o relaţie bilaterală
prin care practicieni şi "stakeholders"
asigură feedback guvernelor. Ca
regulă, procesele de consultare sunt
organizate în orice stagiu al ciclului
politic. Iată câteva metode de
consultare în domeniul politicilor
EDC:
- anchete de opinie;
- invitaţii adresate pentru comen-

tarea instrumentelor reglatoare
(legislaţie, programe de imple-
mentare, curricula, ghiduri);

- folosirea unui focus grup sau a
meselor rotunde pentru prac-
ticieni;

- includerea stakeholders sau a
practicienilor în elaborarea de
analize şi revizuiri.
Exemple: Advisory Group on

EDC (Turcia); Politische Bildung
Online (Germania); Consultation of
the Union for School Leaders
(Suedia); Civic Education Study
(ţările nordice); Interethnic initiative
(Bulgaria); electronic portal on “Civic
Education” (Federaţia Rusă).

c. Parteneriatul presupune o partici-
pare activă şi un exerciţiu de împăr-
ţire a responsabilităţii în structuri co-
mune. Premisele sale sunt încre-
derea reciprocă, poziţia de egalitate
şi dialogul politic. Chiar şi când gu-
vernul este responsabilul final pentru
formularea politicii, parteneriatele
garantează un nivel înalt de im-
plicare a unui număr limitat de practi-
cieni şi stakeholders. Cele mai frec-
vente forme de parteneriat sunt:
- cooperarea contractuală;
- organizaţiile mixte;
- proiectele comune;
- responsabilitatea organizaţio-

nală.
Exemple: “States General of the

School” (Itlalia); Human Rights Inter-
agency Programme (Norvegia);
“Association for Citizenship
Teaching” (Anglia); Local Area
Partnerships (Irlanda); School and
Community bazat pe Initiative on
EDC (Albania); Foundation Partners
(Bulgaria);

d. Acţiunea alternativă constă într-un
demers de tip bottom up, bazat pe
iniţiative de la bază ale practicienilor
şi stakeholders. Ei pot propune sco-
puri alternative şi pot proiecta şi
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Allen and Unwin, 1975, p.55
3 H.K. Colebatch, Policy, Buckingham, Open

University Press, 2000, p.7.
4 T. Olgers, Escaping the box of Pandora.

În: Education for Democratic Citizenschip.
Policies and Regulatory Frameworks,
Strasbourg, Council of Europe Publishing,
2002, p. 53-54.

5 Întrebările care au stat la baza studiilor
menţionate sunt:
I. Ce politici există în domeniul ECD?
II. Ce măsuri de implementare a politicilor
EDC se întreprind?
III. Care sunt opiniile practicienilor şi ale
celor interesaţi de domeniul ECD despre
politicile ECD?

6 Facem următoarea distincţie:
- practicienii sunt profesioniştii implicaţi în
educaţia formală şi nonformală care aplică
sau desfăşoară activităţi EDC (ex. pro-
fesori, directori, formatori, mediatori, îndru-
mători, cercetători, think-tanks);
- stakeholders sunt toţi cei care sunt intere-
saţi sau pot fi afectaţi de activităţile EDC
(ex. părinţi, elevi, lideri ai tinerilor, grupuri
de interese, jurnalişti, ONG-uri, activişti
pentru drepturile omului, partide politice).

Traducere Laura Căpiţă din EDC Policies in
Europe: A Synthesis, Council of Europe

alternative politice. Iată câteva dintre
cele mai folsoite metode:
- înaintarea unor proiecte legisla-

tive alternative;
- propuneri alternative de politică;
- evaluare independentă;
- jurizarea de către stakeholders;
- proiecte pilot.

Exemple: „Experimental and Pilot
Programme on EDC” (Grecia); „The
voice of youth in Helsinki 2000-2005
(proiect local în Finlanda); „Demo-
cracy Center” (Austria); Jaan Tonni-
son Institute” (Estonia); Open Siciety
Foundation Programme (Albania);
demonstration schools în cadrul
programului „Values, democracy and
participation” (Norvegia).

NOTE

1 Această anchetă s-a concretizat prin şase
studii regionale, faţă de care studiul nostru
nu este o simplă juxtapunere, ci o analiză
la nivel global.

2 M. Kogan, Education Policy Making, London,



A MORAL EDUCATION FRAMEWORK FOR AN ERA OF
GLOBALIZATION

Thomas MISCO, Ph.D.
School of Education, Health, and

Society
Miami University, USA

Abstract: Globalization brings forth a number of new challenges and opportunities to the central
goals and purposes of citizenship education. The primary goal of preparing students to make informed
decisions for the common good within a global society relies upon students’ ability to marshal
knowledge, skills, and dispositions within the context of moral relationships. But given the ascendancy
of content knowledge as the primary fountainhead for educational policy decisions, moral and ethics-
oriented education is increasingly marginalized. Therefore, this article describes a conscious and
deliberate curricular approach that draws upon reflective thinking, civic education, global education,
and social justice so as to reinvigorate moral citizenship within an era of globalization.

     1. Introduction

Globalization has
presented educators
with formidable and
urgent challenges for rethinking the way in
which teachers address morality and ethics
in their classrooms. The need for a revised
ethics that takes globalization into account
is widely recognized (Apel, 2000; Runte,
2001) so that students can, as citizens,
engage in just and fair relationships among
other people as well as the environment
(Ruiz & Minguez, 2001). Yet, every society
arrives at unique moral learning experiences
in their social education experiences, which
can serve to develop or hinder moral
citizenship. For example, in the United
States, the treatment of morality and ethics
has in many ways waned over the last
century (McClellan, 1999), which closely
parallels the ascendancy of content
knowledge as the primary fountainhead for
educational policy decisions. Other
countries have demonstrated other
commitments and trajectories in this regard,
including a general absence of state-
directed moral education in Russia
(Kliucharev & Muckle, 2005), a strong
reliance on teacher discretion in Kyrgyzstan
(Misco & Hamot, 2007), and general
marginalization in South Korea (Joh, 2002).

Successful civic education is moral
education (Mabe, 1993, p. 153) and they
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are much the same
thing when moral edu-
cation is understood
as fundamentally
dealing with justice

and not value or affective education
(Kohlberg, 1976, p. 211). Much of the politi-
cal philosophy that underlies democratic
issues involves normative moral questions,
which need to be approached from a socio-
civic perspective with the realization of the
citizen as a moral agent. Education for
democracy must extend into moral issues
(Gagnon, 1989, p. 259) if it hopes to foster
active, reflective, and open-minded citizens
who are grounded in the perpetuation of the
common good.

The current testing leitmotif fails to attend
to the needs of average, above average, or
gifted and talented students (Brennan,
2004), and in many ways those who lack
proficiency. But it also results in students
lacking the skills needed to succeed in high-
growth employment or higher education,
including the ability to read and interpret
materials, judge the credibility of courses,
evaluate arguments, write clearly and
effectively, and understand complex
information (McCombs et al., 2004). In
addition to marginalizing these essential
skills, preparing a moral citizenry is also
neglected and considered an expendable
luxury in an era of accountability. The end
result of this sea change in the culture of



schooling, specifically for the citizenship
education, is a narrow curriculum and the
systemic undermining of creative
approaches to developing a thoughtful
citizenry (Evans, 2004).

As part of a larger aim to develop global
citizens, this article presents a framework
for organizing and enacting the deliberate
design of moral education within a
globalization paradigm situated within both
civic and history education, independent of
the degree of imposition or restriction
teachers may face. In addition, this article
addresses the perennial questions of
teachers and teacher educators: Should I
teach about ethics and morality? If so, how?
How might a moral or ethics education be
responsive to the dynamic realities brought
on by globalization?

Rationale for Global Morality

Globalization entered the English
lexicon in the 1960’s as a “process in which
the constraints of geography on social and
cultural arrangements receded and [as a
consequence] people become increasingly
aware that [such constraints] are receding”
(Waters, 1995, p. 3). The implications of
accelerated globalization for citizenship
education are numerous. First, globalization
changes our reality and our perceptions of
reality. Second, those changes translate into
qualitatively different social relations. Third,
as a result of the changes in human
relations, the way in which we consider
choices that influence others, domestically
and internationally, demands reexamination
given the close proximity that we have to
others economically, environmentally,
politically, and perhaps most important,
morally.

Students should have experiences that
result in understanding the substrata of a
visible event and be asked to probe,

interrogate, reflect, and inquire about choice
based on those investigations. In the US,
for example, over 90% of adults believe their
children should have broad understandings
and knowledge of international issues
(Cummings, 2001) and 80% of adolescents
feel it is important to learn about global
issues in order to make good choices in life
(Hicks, 2003). Social studies education that
involves notions of the common good,
tolerance of divergent values, world-oriented
responsibilities very much has moral
purposes (Kirkwood, 2001) and students
need help constructing an ethical system in
order to guide their choices, actions, and
relationships with others (Makler, 2000).
Scholars are also calling for a more ethical
and moral orientation toward the regulation
of how people relate with other people and
their environment (Ruiz & Minguez, 2001).

Rather than learning how to compete
and use understandings for economic
benefit, students need to engage in critical
accounts of economic, political, and social
realities and disrupt the status quo for a more
socially just world. Yet, a pragmatic global
morality is apolitical. It seeks to enable
students’ capacity to critically act and not
lose sight of the question, “how is it that we
should live individually and in relation to
others” (Blaney, 2002, p. 276)? A student
who develops the ability to exert influence,
“however slight, over the institutions,
processes, and problems that impinge on
his or her own life, which affect the welfare
of the groups to which he or she belongs
and which shape the well-being of the
human species as a whole,” is more likely
to be an effective and responsible citizen in
economic, political, and social life of
humanity (Anderson, 1987, p. 140). It is this
effective and responsible action which
needs to be morally grounded in a concern
for the welfare of others that constitutes the
essence of global morality.
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A number of recent articles have
addressed the question of how to prepare
future citizens for globalized life. Some
suggest having students engage and
employ deep and numerous perspectives
and viewpoints (Wilson, 2000) in order to
build tolerance and mutual understanding.
As part of larger multicultural and equity
pedagogy movements (Banks & Banks,
1995), this is clearly a laudable goal. Indeed,
moral and ethics education in an era of
globalization should position students to
complicate their epistemological orientation
with cross-cultural understanding (Hanvey,
1976), engage in perspective recognition
(Barton & Levstik, 2004), and reconsider
their positions in light of deep
understandings of multiple cultures and
perspectives (Commeyras & Mazile, 2001),
but it also longs for more. In short, changes
to institutions, relationships, ethical
distances, and economic connections
require customary beliefs and assumptions
to undergo fairly critical evaluation in order
to determine just decisions based on new
metaphysical commitments (Bull, 2006),
while simultaneously advancing a widening
and enlarging sense of humanity (Barton &
Levstik, 2004).

One of the difficulties associated with
global education, moral education,
citizenship education, and other cognates
of social education is their often inchoate
nature. Developing fairness, proportion, a
global perspective and the re-education of
humankind through ethical humanism
(Runte, 2001) are venerable aims, but more
specific and concrete objectives are needed
for planning actual learning experiences.
The problem of poverty and exploitation
within the developing world are moral issues
involving dignity, dependence, and an
understanding of the forces and individuals
that cause disparities (Ruiz & Minguez,
2001), but how do the ethereal ideas come

to life in classrooms in a unified way,
especially in light of a narrowing curriculum
brought about through high-stakes
assessment environments? These
complexities call for a framework that
specifies what exactly is meant by moral
education within an era of globalization.

What is meant by moral education in
this article is not of the prescriptive,
declarative, virtue-centered, or character-
focused connotations that often come to
mind. Rather, it embodies the method of
reflection and seeks to tap a vast array of
perspectives, judgments, and moral theories
that different societies and communities
have to offer in order to make the best
rational, tentative, and socially informed
judgments. Morality should have its roots
within intelligence (Dewey, 1960; Durkheim,
1925/1961) and moral thinking can
effectively be tied to the method of
intelligence in a democracy.

Moral and ethics education is
omnipresent in schools throughout the
world, whether in formal, latent, collateral,
or hidden forms (Jackson, Boostrom, &
Hansen, 1998).  Although the exact
treatment of morality is rarely agreed upon,
schools in some instances consciously, and
in all instances tacitly, provide a moral
education. Because all education which
develops the “power to share effectively in
social life is moral” (Dewey, 1916, p. 360),
there is a foundational philosophical need
to address morality, as well as a need to
respond to public demands that schools not
abandon the moral development of its future
citizenry (Pritchard, 1996). Moral education
is therefore central to the charge of creating
widening and enlarging school experiences.
This widening effect allows students to move
beyond sectarian, partisan, ethnic, or private
conceptions of morality and instead
engaging in a common civic morality (Butts,
2006). This sort of morality is not indoctrini-
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tive, but rather an essential skill-based
component of citizenship. As students ne-
gotiate public and private beliefs, as well
as traditional and modern beliefs, they en-
gage in a diverse structure of epistemo-
logical structures resulting in a set of
tentative and evolving moral commit-
ments, both accommodating to private
moralities and situated within a nation’s
civic ideals (Bull, 2006).

The treatment of contemporary pro-
blems in social studies classrooms, inclu-
ding globalization issues, can certainly pro-
voke controversy (Thornton, 2005).
Because any talk involving globalization is
often normative or moral, beliefs and opi-
nions concerning justice, equity, and values
become contested (Bottery, 2006). A com-
prehensive and reflective moral education
will necessarily involve and draw upon the
best available evidence, which sometimes
includes alternative values and beliefs
which students, teachers, parents, or co-
mmunity members do not wish to honor
or hear. But democratic societies require
citizens who can make judgments about
controversial issues (Engle & Ochoa,
1988). These judgments, which often in-
volve contemporary public concerns, pay a
democratic dividend by increasing civic
efficacy, critical thinking skills, interpersonal
skills, and political activity. They also elevate
interest in current events, social studies,
social issues, and the development of tole-
rance (Harwood & Hahn, 1990). Students
engaged in discussions involving contro-
versial issues are well-positioned to
become agents of change who actively en-
gage in normative decisions, which also
advances the process of recognizing, cele-
brating, and embracing diversity among
and within groups (Crossa, 2005). In short,
controversies of this kind are an imperative
for democratic classrooms.

Some studies, such as Hartshorne and

May’s (1928), clearly demonstrate the
failings of didactic moral instruction. Other
techniques, such as reading morally-
oriented stories to children, also have little
efficacy (Narvaez, Bentley, Gleason, &
Samuels, 1998). A frontal assault of moral,
virtue, or character-related lessons is
sometimes considered part of a functionalist
agenda that marginalizes change (Purpel,
1991) and as a result, teachers have
deflected responsibility of moral education
citing the need of parents or the community
to tackle this central charge of the school
(Gantt, 1975; McClellan, 1999). But when
schools choose not to transmit universals,
but rather prepare students for critical
thinking aimed at moral purposes (Jeong &
VanSickle, 2003), then moral and ethics
education can easily take shape in a variety
of defensible learning experiences, including
the promises and challenges of globali-
zation. Rather than teach ethics through
transmission, a global reflective morality
can consciously and deliberately result
from four main curricular aims. These aims
(Figure 1) interlock and together help bring
about a reflective, critical, and socially-
oriented moral education for life in a
globalized world.

Component 1: Global Education

Global education helps reconstruct
students’ ways of knowing by disrupting and
problematizing how we come to know, in
addition to what we think we know. By
combating underlying cultural superiority
and privilege, teachers can confront and
challenge dogmatism, imbue self-reflection,
and engage in responsible agency that has
a receptive, humble, and balanced
approach (Blaney, 2002). Rather than
assume global issues and problems, a
moral orientation would require revaluation
of what we know, how we know it, how we
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quences, we are exerting influence"
(Anderson, 1987, p. 139). When students
make seemingly simple consumer pur
chases they are choosing and their
powerful choices have far-reaching
consequences. Global education can
fumish leamingexperienceswhere students
challenge,disrupt,awaken,and reflectupon
these choices.

Problematizingstudents' understanding
of choice can be attained through the
development of a global cognition, which
lends itself to a global morality. Global
education content and methods that use
inquiry as a basis for investigation, including
adhering to rules of evidence, reflection,
skepticism, and responsibility for ideas and
results, provides a foundation for pro
gressive and beneficial results stemming
from informed choices. Because inquiry is
always "guided by social values and
commitments" (Popkewitz, 1980, p. 315),
the process of making globally moral
choices requiresstudent evaluationof ante
cedent values, beliefs, and evaluations of
consequent choices. Therefore, moral
beliefs are both the starting and end point
within this system. As students become
cognitively flexible and agile, custom,
dogma, and parochial understandings can
be disrupted within the complexity which
globalization engenders. Because a moral
approach to globalization within a global
education context will transform how we
think about gender, religion, power, and
values, there will likely be resistance
(Suarez-Orozco & Qin-Hilliard, 2004) but,
as Dewey (1960, p. 112) noted, customary
morals naturally "make it hof' for those who
question, criticize, or seek to disrupt the
statusquo.When students understandtheir
participation in a world system in terms of
the interests of others, identity altemative
choices, and calculate the consequences
of differentchoices,theywillengage inglobal

This framework draws upon the work of
John Dewey, 192211933;Robert Hanvey,
1976;Meny Menyfield, 2002; WalterParker,
2003; John Patrick and Thomas Vontz,
2001; and Iris Young, 2000.

The primary rationale for global educa
tion is to prepare students to become res
ponsible citizens within a global society
(Merryfield & Kasai, 2004). Yet, there are
shortcomingsas currenttreatmentsofglobal
educationoftenneglect intendedfuturesthat
result from our choices (Hicks, 2003) and
teachers' values, beliefs, and experiences
serve as confounding variables that largely
determine what and how content is taught
and only exemplary educators introduce
conceptsof interconnectivity,aswell as local
and global inequities(Merryfield,1998).The
nexusof inequityand interconnectivity,once
understood, can result in a sense of res
ponsibility and the articulation of normative
and moral choices based on a concem for
thewelfareofothers.Virtuallyeverydecision
might be thought of in a cascading way,
wherein our choices necessarily impact
the lives of others and we realize that
through our "decisions which have a mini
mum of intended or undesired conse-

think of others, how we think about power,
what responsibilities we might consider to
be obligatory, and how one might make
morally informed choices.

Figure 1. Components of Global
Reflective Morality



thinking and rationally overhaul customary
ways of valuing and acting. Instead of
accepting problems a priori, students can
begin to question how they know about the
world, what their role is, what it should be,
and what epistemic problems limit their
ability to engage in critical reflection (Blaney,
2002).

Existent within many rationales for global
education is the idea that understanding
others will lead to a better world (Fujikane,
2003). The array of global education
frameworks seem, when synthesized, to fit
best within Hanvey’s (1976) “Attainable
Global Perspective.” Hanvey’s dimensions
of perspective consciousness, cross-cultural
awareness, state of the planet awareness,
knowledge of global dynamics, and aware-
ness of human choices provided a broad
yet meaningful structure within which the
nuances of other frameworks can be inte-
grated. For example, perspective con-
sciousness proposes that students reco-
gnize multiple points of view and eschew
seemingly infallible beliefs. Students
come to understand that each individual has
a perspective, which is shaped by numerous
influences, and that opinion is the out-
cropping of perspective. Hanvey posits the
importance of student inquiry within
perspectives and the inherent recondite
evaluations and judgments based on those
perspectives. Perspective consciousness
generally includes the analysis of belief
systems and varied ways of knowing
(Collins, Czarra, & Smith, 1996), as well as
knowledge and respect for one’s own
traditions (Gardner, 2004).

Cross-cultural understanding includes
an awareness of the diversity of ideas and
how ideas compare with each other. As a
result of this dimension, students learn how
societal ideas might be viewed differently,
given different perspectives, and how one
might re-view their own society with fresh

eyes. Mere contact with members of other
cultures is not sufficient for understanding,
though, which makes it an exceedingly
difficult dimension to achieve. Students need
to develop an awareness of how other
cultures feel from the insider’s perspective,
which is difficult to attain without immersion.
Hanvey suggested that developing
empathy, which is innately within us, is not
sufficient either. Rather, students need to
develop transpection, which includes
believing what others believe, momentarily,
which is somewhat akin to phenome-
nological approaches to otherness that
require the ability to feel with and for others
(Todd, 2003). If students are able to
accomplish transpection and therefore view
themselves and their own society through
foreign eyes, they will develop self-
knowledge and responsibility par ex-
cellence. Included within the scope of cross-
cultural understanding is Gardner’s (2004)
knowledge of other’s traditions; global
belief systems, human commonality, and
diversity (Collins, Czarra, & Smith, 1996);
perspective taking and “seeing things
through the eyes and minds of others”
(Anderson, 1990, p. 163); taking on an
increased variety of perspectives (Becker,
1990); sociocultural awareness (Anderson,
1987); and the examination of value
perspectives (Hicks, 2003).

Global dynamics includes the current
state of affairs of political, social, military,
economic, religious, and ethical issues.
Achieving a general awareness is perhaps
a realistic goal, though ultimately students
should be able to use this knowledge and
awareness to influence policy makers and
affect specific change. Included in this broad
knowledge based dimension is student
understanding of the global system
(Gardner, 2004); knowledge of the changing
world and planetary home (Anderson,
Nicklas, & Crawford, 1994); knowledge of
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the international affairs and the ability to
participate in policy debates (Lamy, 1990);
and student awareness of global issues
in depth, their interrelatedness, and the limi-
tation of our knowledge concerning global
issues (Collins, Czarra, & Smith, 1996).

As a result of teaching about global
dynamics and interconnectedness, students
begin tosee the effects of change. This helps
students uncover how the world works as a
system, how changes ramify, the way in
which effects of change are helpful or hurtful
to others, and raise questions that bring
“subterranean assumptions to the surface”
(Hanvey, 1976, p. 102). Raising questions
concerning the meaning of progress, what
constitutesdesirable change, the cascading
effects resulting from consumption, and the
complexity of seemingly insignificant
decisions, can help students grapple with
the world as a system in which they play a
major role. This dimension resonates with
student understanding of world-relatedness
(Anderson, Nicklas, & Crawford, 1994);
understanding the global system (Gardner,
2004); exploring community and global
linkages (Anderson, 1990); the inter-
connectedness of systems that cut across
territorial boundaries (Tye, 1990); inter-
action of various people, governments, and
institutions (Becker, 1990); creating a web
of interconnectedness which is not always
benign and the ability to recognize, analyze,
and evaluate these interconnections
(Collins, Czarra, & Smith, 1996); examining
the imperialistic residue that shapes much
of the interaction of cultures (Merryfield,
2002); noting the interrelatedness of
realities, whereby developments and
alterations have broad impacts (Merryfield,
1998); and how we as global citizens might
participate in these irrevocable linkages
(Anderson, 1987).

Hanvey’s final dimension, awareness of
choice, builds upon the preceding di-

mensions. Students who have achieved
the intellectual and affective agility that
results from the first four dimensions can
quite easily come to recognize the array of
choices and the consequence of those
choices given their understanding of the
world. Traditional assumptions and
approbations of ‘the good’ need to be
reevaluated in the light of global rationality
as we increasingly question settled beliefs
based on a dynamic reality (Dewey, 1960).
Hanvey (1976) termed the ability to bring
heretofore unquestioned assumptions into
a reflective and critical dialogue global
cognition. Required for a global cognition is
the ability to set aside custom and look for
deliberate and effective measures “even
though these outrage conventional wisdom
or morality or national sensitivities and
sovereignties” (Hanvey, 1976, p. 109).
Choice becomes a reflective enterprise
which marshals evidence, perspectives, and
information sources in global ways. This
enlargement of students’ decision making
ken represents a culminating dimension of
global education that has concomitant moral
benefits.

Skills and dispositions included in other
frameworks cohere with Hanvey’s final
dimension of choice, including student
recognition of the influence that our choices
have on others in distant places (Anderson,
1987); the ability to recognize and adapt to
cooperative, individualistic, and competitive
social interactions (Becker, 1990); acquiring
the knowledge, skills, and dispositions
applicable to a globalized and dynamic world
(Fujikane, 2003); and becoming aware of
and acting upon difficult and complex issues
(Collins, Czarra, & Smith, 1996). Because
globalization will continue to influence an
array of changes worldwide, we need a
better understanding of how education will
be shaped by and in turn shape the
globalization process (Gardner, 2004). The
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old view of creating citizens who
understand and can sympathize with
others is not enough. The revised
imperatives speak to a new ‘world citizenry’
who “acknowledge interdependency, act
independently of their nation states, and
are constructing universal morality in order
to create a more just global society”
(Fujikane, 2003, p. 145). Global education
should take on a transformative role, rather
than an additive one, whereby classrooms
would contain a “different story about the
world” (Bales, 2004, p. 209) and the role
students might play within it.

The shift in world view from one which
is statist to one which confronts complex
human relations has created a need to also
reexamine poststructuralist thinking about
human agency. Because globalization has
profoundly affected space, time, and
interconnectivity, national citizenship is
giving way to a more world oriented
citizenship where the individual is now more
in control and more morally potent than ever
before. The question is how one might
become aware of their power and use it. A
reconceptualization of citizenship, given
receding space and boundaries, makes
global problems the problems of all.

The “tricky balance” (Blaney, 2002, p.
269) which a global morality faces is the
ability to create humility and empowerment,
especially when globalization processes
seem to subsume human agency. That free
markets lack values, for example, is often a
fait accompli for students. Rather than
perpetuate the idea that global forces are
inexorable, a moral orientation seeks to
complicate human agency and seemingly
axiomatic values. For example, students
who are asked to accept diversity as a value
in itself are unable to fully comprehend how
critical the need for diverse ideas,
experiences, cultures, and beliefs are for
creating a better world (Popkewitz, 1980).

The increasing disparity of global wealth,
increases in poverty and exploitation, and
the powerlessness that seems to pervade
much of the Third World constitute problems
with human dignity which are moral
problems that draw into indignity not only
those suffering but those who cause it (Ruiz
& Minguez, 2001). As a country that often
benefits from the oppression of others, pre-
service teachers and students can accept
responsibility and honor obligations to a
common humanity. Responsibility begins
with awareness, a restoration of dignity of
others, and a sense of activism. In short,
global education can help create a global
morality that draws on the global economy,
dynamic realities, controversy, power, and
our irreducible commonality.

Component 2: Social Justice

The second component of a global
morality involves a substantive treatment of
social justice. In many ways, social justice
is a high inference construct that embraces
numerous ideas, which allows it to be
inclusive of variance, but also vulnerable to
attacks. Social justice remains a frustrating
idea to define and its manifestations often
seem contradictory (Merrett, 2004). When
teaching for and about social justice through
a procedural justice lens, the resultant
effects are quite similar to the outcomes of
deliberation, which is a key component of
fostering participatory citizens in a pluralistic
democracy (Barton & Levstik, 2004). The
linkage of deliberation and procedural justice
is only one of many renderings of social
justice and as such it constitutes a singular
redefining and repositioning of what social
justice means within teacher education.
Human rights education is an example of
value-based, normative enterprise that can
help students think beyond themselves
(Gaudelli & Fernekes, 2004), but when
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treated teleoglogically we accept what is
just and move on. There is a need to
problematize the deontological and
procedural method for arriving at a shared
set of rights.

Social justice is both a way in which a
society can operate as well as an individual
process that attempts to create justice-
based systems and structures. Both the
product and process paradigms are
fundamentally connected by individuals and
their moral orientation due to the underlying
essence of improving the condition of other
people and groups. Makler’s (1994) study
of social studies teachers’ conceptions of
justice highlights the distinction that many
social studies educators make. In particular,
this study found that teachers see justice
as fairness, as right versus wrong, and
justice as an ideal standard. Moreover,
Makler found a cleavage between different
conceptions of justice, which depended
upon the degree to which those involved
were strangers or family members. This
distinction divides justice into public and
private conceptions. But social justice is
outside the realm of contextual and
individual relationships. It is, at its core, about
our treatment of those outside our family or
community and fundamentally about a
broader sense of human relations.

Although few who use the term “social
justice” define it (Novak, 2000), the
examples scholars provide of injustice
represent conceptions of what social justice
is not. For example, Young (2000) defines
injustice in terms of oppression and
suggests that there is no one thing common
to all of its variegated forms. Others suggest
that it “reflects the way in which human rights
are manifested in the everyday lives of
people at every level of society” (Just
Comment, 2000) and that it includes the
skills for organizing people to resolve social
injustice, which is primarily directed toward

the good of others (Novak, 2000). Each of
these definitions and conceptions contain
assumptions of goodness and humane
treatment of others, which highlight the moral
underpinnings. Todd (2003) encapsulated
this idea, suggesting that ethics is central to
social justice and “marked by a moral
concern with those who have been ‘Othered’
and marginalized through discriminatory
relations that are seen as violent, both in
symbolic and material forms” (p. 1).

Social justice involves the moral
outcroppings of individual virtues and when
these virtues are constructed as a
movement, through coalescing, the
culmination of individuals directed toward
the common good is part of active
citizenship. This concerted process
constitutes an awakening of an individual’s
responsibility and their alignment, in social
terms, for the resolution of social injustices.
This kind of responsibility is a moral attitude
that contains a willingness to adopt the
consequences and move forth with fortitude
to realize the resolution (Dewey, 1933).
Responsibility is “one of the most obvious
aims of social justice” and this is stimulated
through the development of a concern for
others (Todd, 2003, p. 66). Each of us has a
fundamental responsibility to others, which
requires that we attend to our manifold
choices and reflect on the way in which they
have cascading effects.

Each choice within a social milieu is thus
a moral statement of who we are and of
who is within our social justice ken. For
example, institutional structures that beget
exploitation are the confluence of present
and past institutional members’ moral
choices. Oppression is not merely the
“systematic constraints on groups that are
not necessarily the result of the intensions
of a tyrant” (Young, 2000, p. 36), which
seems to shirk individual moral choice.
Everyone makes choices about the
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treatment of others on a daily basis, whether
as an institutional agent or as an individual
citizen. Individuals within the dominant
domain decide whether people lack utility,
whether they should enjoy more power, that
their culture deserves primacy, or if they will
engage in violent acts. Young (2000) makes
a good argument that the ‘families of
oppression’ are distinct and should not lose
their uniqueness through comparative
trivialization, but because each phase of
oppression requires a choice by an
individual to perpetuate or remove the
oppression, the unifying thread of continuity
within oppression, as well as social justice,
can be thought of as a moral one.

Novak (2000) noted the problem of
‘diffusion of responsibility’ through the rise
of conglomerations and the rise of science,
which has produced new patterns of value
that lack individual responsibility, but the
insidious diffusion of responsibility within
institutions is not a sufficient warrant for
acting immorally. Jaspers’ (1947) conception
of metaphysical guilt offers a different view
of responsibility which suggests each
individual is culpable for every injustice,
especially those which are committed in their
presence or with their knowledge. It is not
enough to realize privilege in a dominant
role; self-knowledge and understanding of
far-reaching effects of choices, which is a
moral undertaking, must accompany this
awareness. In the case of an individual
simultaneously existing within dominant and
subordinate structures, the moral
complexities may thicken (Tatum, 2000), but
only by delineating our laminated identities
and choosing to make informed moral
choices can we work to disrupt injustices.
Ultimately, pre-service teachers and their
students can realize that they are potent
agents well-positioned to rethink modernist
ideas of institutional power and recognize
individuals as moral agents of change and

not as passive objects that are subsumed
within larger structures (Crossa, 2005).

Pure procedural justice involves just
processes with unknown outcomes
(Holmes, 1993), which intertwines with
deliberation as an opportunity for equitable
transformation through its normative and
epistemic function for society (Young, 1997).
One of the rationales for infusing social
justice in education is the provision of
“opportunities to develop respect for
individuals’ differences and recognize how
those differences might be informed by
individuals’ affiliation with particular social
groups, such as those based on race,
ethnicity, and class” (McDonald, 2005, p.
422), and these are key elements of
deliberative experiences. In addition,
teachers engaged in deliberation can focus
on encouraging receptive and open-minded
listening across difference, which brings
about just policies and resolutions (Enslin,
2006). The confluence of difference in an
equitable and non-dominant setting brings
together autonomy and tolerance from the
multiple realities and perspectives made
available to the group. Sifting and winnowing
through diverse ideas reinforces the humility
of listening as individuals learn that “no one
person has all the information relevant to a
decision and nor can any individual predict
the various perspectives through which a
range of people perceive ethical and political
matters” (Enslin, Pendlebury, & Tjiattas,
2001, p. 124).

Social justice has often focused on the
numerous distributive problems of societal
goods (Reisch, 2002). Distributional
inequities attract politically-oriented
excoriations primarily because the end is
already defined, as opposed to the
procedural method which is applicable to
innumerable situations. Because justice is
very much dependent on context, including
locality, region, and nation, deliberation as
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social justice can fit within the particular
and contextualized instances of justice and
injustice (Gewirtz, 2006).

Component 3: Deliberation and
Reflective Thinking

An ethics and moral education that is
responsive to the changes wrought by
globalization requires more than
enumeration of words (Apel, 2000) and
procedural principles are well-suited to reach
across difference, time, place, and context
and allow changes in reality to filter into the
structure of deliberative global morality. The
third component of this framework,
deliberation and reflective thinking, brings
the method of intelligence to bear on
problems, controversies, and normative
questions so as to ensure the persistent
consideration of all forms of knowledge,
beliefs, opinions and behaviors (Dewey,
1933). Common attributes of reflective and
deliberative processes include reason,
dialogue, discussion, negotiation,
consensus, and a rehearsal of
consequences, as well as an interest in
diverse ideas, diverse representation.
Examining practical problems within the
deliberative tradition requires the infusion of
the best available evidence, the formation
of tentative conclusions, and collective
judgment (McCutcheon, 1995; Reid, 1999).
Group deliberation is essential for ill-
structured and unique problems, because
only a group representing an array of
interests and experiences can gather the
evidence necessary to respond to the
normative questions both in education and
society. Deliberation is predicated on
individuals formulating ideas, finding
solutions, and bringing to light the non-
recurring nuances of a particular
circumstance (Cohen, 1999). The process
involves instances of dialogue and debate

directed toward deciding the best course
of action among all possible alternatives,
judging a variety of hypotheses, and
critically examining alternatives (Parker,
2003). Resolving practical problems
concerning oppression and inequality with
reflection and deliberation is not linear or
step-by-step, but rather a complex, dynamic,
and reflective process that identifies what
is desirable and seeks to attain a product
derived from consensus (Schwab, 1970).
Reflective thinking necessarily employs
critical thinking and when they are
intertwined, they constitute a legitimate
moral education (Jeong & VanSickle, 2003).

Having rich dialogue and discussion
within deliberation should lead to a phase
of negotiation and consensus building. This
process involves compromise and
deference, as well as the ability to relinquish
individual preferences and interests in some
situations (Cohen, 1999). Skills and attitudes
such as compromise and humility are
required when competing normative
interests of multiple people are brought to
the surface, given the resultant conflict
stemming from beliefs, attitudes, and
understandings which must be reconciled
(McCutcheon, 1995). The desirability of
each alternative solution that arises must
be “rehearsed” and “felt out” by a diversity
of stakeholders. Moreover, social
deliberation that includes the confluence of
different world-views helps lead to solutions
that a single individual could not possibly
imagine, neither as being possible nor as
occurring in their individual mind (Cohen,
1999). Deliberation works from and for
democratic community and the extent to
which decisions are made by drawing on
multiple experiences and interpretations, the
greater the promise for forging a solution
which is equitable, just, and satisfactory for
all. Dewey (1922) suggested that:
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Deliberation is not to supply an
inducement to act by figuring out where
the most advantage is to be procured. It
is to resolve entanglements in existing
activity, restore continuity, recover
harmony, utilize loose impulse and
redirect habit ... Deliberation has its
beginning in troubled activity and its
conclusion in choice of a course of action
which straightens it out (p. 139).

Quite similar to Dewey’s (1933; 1960)
remarks on reflective thinking, deliberation
is in many ways a group form of the method
of intelligence. As a result, pragmatic and
democratic attitudes are applied to practical
problems in a public forum where multiple
individuals are working toward unified ends
while vocalizing individual reflective
processes and acting out the reflective
enterprise externally.

Dialogue and discussion are also
common attributes of the deliberative
process. Parker (2003) suggested that
“discussion-based decision making by the
participants themselves, within and across
their political, ideological, and cultural
differences, on what to do about the
problems they face in common” (p. 99) is a
core feature of deliberation. Through
discussion and dialogue, deliberators
exchange, weigh, share, and reveal ideas
and values, including normative ideas
concerning content, delivery, and
assessment of a curriculum problem as it
takes shape and throughout the process of
formulating its resolution (McCutcheon,
1995). Deliberation and, as Dewey noted,
democracy itself “begins in conversation”
(Lamont, 1959, p. 58).

Similar to reflective thinking (Dewey,
1933), deliberation does not take a linear
route from formulating problems to
discussing and deciding. Rather, it is a “spiral
discovery of meanings” (Roby, 1985, p. 29)
which involves critical reflection, back-

tracking, reviewing, revising, and rejecting
(Bonser & Grundy, 1988). As a result,
deliberation involves a responsibility to
reject, after proper rumination, what is not
judicious, even if it is the solution one might
have originally wanted to subscribe to.
Therefore, there is a degree of responsibility
in deliberation, wherein a disciplined
identification of “all those who would be
affected by a decision to act, or who
constitute important sources of knowledge
relating to the problematic situation” (Reid,
1999, p. 58) are considered, and where the
action is for their benefit. Dewey (1922)
noted that:

It starts from the blocking of efficient
overt action, due to that conflict of
prior habit and newly released impulse
to which reference has been made.
Then each habit, each impulse,
involved in the temporary suspense of
overt action takes its turn in being tried
out. Deliberation is an experiment in
finding out what the various lines of
possible action are really like. It is an
experiment in making various
combinations of selected elements of
habits and impulses, to see what the
resultant action would be like if it were
entered upon (132-3).

Deliberative thought attempts to reach
ahead of the problem and envisage possible
outcomes. The clear advantage of this
technique is revocability and retrievability of
ill-formed solutions enacted in thought and
group dialogue, which redirects group
members to contemplate alternative
solutions.

Helping students become aware of the
common good, equitable distributions of
resources, fairness, justice, and self-interest
tied to the common good constitute
deliberative dispositions that are
educationally moral. Dewey’s (1960)
conception of morality, which embodies
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reflection and deliberation, addresses the
mélange of incompatible rights, duties, and
responsibilities contained in the
confluence of individual, family, religious,
school, and community interests that
influence students. Ready-made con-
clusions contradict the balanced and
rational affair that Dewey proposed,
whereby students marshal a wide breadth
of experiences and educative resources
to determine the best outcome of situa-
tions with an eye toward how others are
affected. Through deliberation and regar-
ding themselves in conjunction with others,
and not as the individuals in isolation,
students can ascend to a level of citizenship
found in a just society (Dewey, 1960).
Achieving this lofty goal requires that stu-
dents realize their irrevocable role in
affecting others through their actions, which
is strengthened through global education
and social justice curricula. The common
good comes into focus by allowing for
opportunities that interrogate customary
beliefs and enliven continued reflection on
the range of data that might inform
balanced, fair, and just decisions harmo-
nious with the happiness of others. There-
fore, a critical sociomoral orientation works
to enhance life of individuals globally by
making actual decisions and solving pro-
blems as part of the ongoing revaluation of
society (Kurtines & Berman, 1995)

Component 4: Civic Education

Civic education aims to generate the
enlistment of widespread participation of
knowledgeable citizens in the political
process who are committed to the core
values of constitutional democracy (Center
for Civic Education, 1991). This lofty goal
draws upon much of the content, skills, and
dispositions formed in social studies and
other classes in public schools. In addition

to understanding the structure and
processes of government, a variety of other
components of social studies and other
courses, organized vertically and
horizontally throughout the macrocurri-
culum, assist in the development of
informed and reasoned decisions for the
common good, which encompasses the
social construct of civic education (Chiodo
& Martin, 2005). As a result of the political
and social lenses for developing civic
efficacy, civic education, in many ways, can
be viewed as generating a moral education.

R. Freeman Butts spoke of the “civic
morality” (2006, p. 14) that contains sub-
stantive content, including the rule of law,
responsibilities for the self, community,
family, respect, justice, honesty, and truth.
Cognitive civic skills, such as thinking
critically about conditions and possible im-
provements to political and civic life, as well
as a number of other civic content, skills,
and dispositions (Patrick & Vontz, 2001) also
abound with possibilities for global morality.
Much of what constitutes successful civic
education asks that students address moral
issues (Mabe, 1993) and the basic civic
ideas of liberty, equality, justice, obligation,
responsibility, and tolerance are moral in
nature (Gagnon, 1989). The ability to discern
right and wrong is fundamental for students’
entry into public life, to be sure, but morality
is also a method of engaging the social world
of education. When we think about the pre-
paration for democratic living, the skills,
dispositions, and mindsets begin to sound
very much like a moral education. Teaching
students to see beyond themselves,
embrace a higher common value, and re-
cognize a shared existence, which are all
civic aims (Hartoonian, 2001), constitute a
foundation for global morality.

Civic education, when it is concerned
with the dispositions, skills, and
perspectives that are community-oriented,

                                                                                   Revista de Pedagogie nr. 1-6/2008   31



grounded in reflection, and open-minded
in perspective, is the reflective, sociomoral
education Dewey (1960) outlined gene-
rations ago. Bull (2006) makes this point
quite effectively, drawing on reflective
equilibrium, whereby citizens adopt unique
conceptions of goodness, shaped within
their particular cultures. As these beliefs
brush up against settled beliefs of other
cultures, conflicts of right vs. right co-
mmence, complexity is enhanced, and
new equilibriums result. As Bull suggests,
the new equilibrium produces “a new
social and ideological milieu” (p. 24) that is
based upon multiple realities, commu-
nities, cultures, and new, as well as
dynamic, moral commitments. As these
customary beliefs are reconsidered,
modified, and reevaluated, civic education
brings forth new and revised visions of public
morality, new alternatives to parochial
considerations of morality as students’ vision
of responsibility is overlapping and often
incongruous multiple cultures.

For example, in the US the National
Council for the Social Studies (1994) and
the Center for Civic Education (1991) have
set forth a number of goals that resonate
with a reflective and deliberative practice of
global morality. For example, dignity,
respect, life, liberty, dissent, opportunity, and
equality are civic rights within a democracy
that also speak to moral processes in-line
with democratic habits of mind. Freedoms
of the individual, including participation,
worship, thought, assembly, inquiry, and
expression also fit within a deliberative style
of resolving global problems with a
procedural focus. Finally, the responsibilities
of individuals, such as embracing diversity,
compassion, self-control, consideration of
the public good, active participation, open-
mindedness, skepticism, tolerance for
ambiguity, compromise, patience, and
generosity, are not only products of effective

civic education, they also sustain and
energize a reflective global morality.

Conclusion
The decline of moral and ethics

education over the past century (McClellan,
1999) has undermined a sense of moral
proximity with seemingly distanciated others.
As the attention of pre-service and in-service
teachers is diverted from addressing the
fullness and richness of moral and ethics
education, a moral education is still in effect,
though it is a tacit and hidden version.
Although the formation of enduring attitudes
is perhaps more important than the content
(Dewey, 1938), something as critical as
moral and ethics education demands a
conscious and deliberate design and this
framework works towards that end.

In their curricular isolation, global edu-
cation, social justice, reflection, delibera-
tion, and civic education are critical compo-
nents of social education. When brought
together in a unified experience throughout
a school year, pre-service teacher
education program, or public school expe-
rience, they interlock to form a substantive
and global moral education. This kind of
morality comes forth from global education
as it challenges students and teachers’
epistemologies, brings about global
interconnectedness, enhances under-
standings of others, and problematizes the
ease with which citizens make choices. It
also draws upon a procedural sense of
social justice to disrupt oppression, work
to improve the condition of others, and make
decisions based on diverse perspectives.
By employing the method of intelligence in
a democracy, global morality seeks out
rational and defensible arguments based
on evidence, engages in balanced and
open-minded listening, and engages in a
rehearsal of consequences of decisions
based on the interrogation of legitimate
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forms of knowledge. Finally, civic education
breathes life into a global morality by
fortifying students’ understanding of issues,
providing ballast with democratic ideals,
and issuing ideas of citizenship action and
participation. By designing learning
experiences that employ these four
components, we can dilute undermining
features associated with an apotheosis of
content knowledge, testing, and a fear of
hegemonic imposition and instead
prepare pre-service teachers and students
to engage globalization in moral ways.
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THE IMPACT OF POLICY ON CIVIC EDUCATION AND
DEMOCRATIC CITIZENSHIP IN SOUTH AFRICA

Sharon SUBREENDUTH,
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Abstract: The policy of apartheid relegated Black South Africans to second-class citizens by
excluding them from political governance and civic participation.  Emerging from oppressive
colonial and apartheid rule, newly empowered Black South African citizens lack civic knowledge,
skills and values to effectively participate and engage their democratic rights, responsibilities
and accountabilities.  For this reason civic education programs and curricula are crucial to the
development and sustenance of a critical and engaged citizenry.  In this paper, we will present a
historical perspective of the role of education in South Africa in developing citizenship.  We
provide loose definitions of the concept of citizenship, responsibility, and accountability from
historical and contemporary viewpoints and examine the relationship between citizenship,
responsibility, and accountability within the South African context. We utilize this understanding
to examine the role of South Africa’s democratic constitution and educational policy/curricula in
promoting the development of democratic citizenship. We specifically focus this discussion on
South Africa’s National Curricula, particularly Curriculum 2005 (C2005) and the Revised National
Curriculum Statement (RNCS). We introduce Project Citizen: South Africa, as an example of
how civic education curriculum can address the ideals of active citizenship and nation building.

Introduction

The 1990s heral-
ded a global surge in
the ideas of liberty,
democracy and con-
stitutionalism. Simultaneously, major strong-
hold of apartheid in South Africa began
crumbling launched the nation into its own
ideas of liberation, democracy and active
citizenship.  As newly empowered govern-
ments and citizens in various parts of the
world, including South Africa, attempted to
build democratic foundations for their nation
states, they understood that in their daunting
pursuit of the “blessing of liberty,” new
curricula for their schools were as important
as new constitutions for their governments
(Patrick, 1995). According to Patrick
democratic governments recognize that
among their educational goals the creation
of curricula which teach young citizens the
theory and practices of constitutional
democracy are priority, if free societies and
governments are to develop and sustain
itself.

Thus, regardless of their differences in
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history, culture, and
resources, all people
interested in teaching
constitutional demo-
cracy authentically
and effectively, must

address general educational elements of
citizenship pertaining to civic knowledge,
civic skills and civic virtues (Patrick, 1995).
According to Oliver and Heater (as cited in
Arthur, Davies, Wrenn, Haydn & Kerr, 2001),
individuals are active citizens when they
practice civic virtue, and enjoy civil and
political rights without exploitation. A further
clarification of active democratic citizenship
is offered by Heater (as cited in Arthur, et al,
2001) of a citizen as “ a person furnished
with knowledge of public affairs, instilled with
attitudes of civic virtue, and equipped with
skills to participate in the political arena”
(p.30).  Clearly, these definitions of active
citizenship require an informed citizenry
capable of making critical decisions that
engage both their responsibility and
accountability to their democratic state.

While we utilize western discourse
about civic education and its role at



developing active citizenship, this paper is
also informed by South African scholars’
perspectives on the role of (civic) education
in developing an informed and active
citizenry in (post)apartheid South Africa.
Mzamane (1990), a South African scholar
and activist holds that education and culture
can play a “decisive role in the social
transformation so vital and necessary for the
underprivileged to triumph over apartheid”
(p. 367).  Jansen (1990) along with
Hlatshwayo (2000) acknowledge that while
curriculum change in isolation cannot assure
social change, schools and curricula have
the capacity to add to societal trans-
formation. In his advocacy for education for
emancipation in a post-apartheid South
Africa, Njobe (1990) believes that school
curricula need to address the “colonial
distortions and bias in knowledge, attitudes
and value systems” as this educational
redress should be “expected to remove
colonial prejudices and practices of racial
discrimination, domination and exploitation
characteristic of the colonial era” (p. 55).

Vandenberg (2000) contends that the
relationship between citizenship and
democracy is not nearly as well established
as it is commonly assumed to be within
contemporary liberalism. As such Van-
denberg states that the collapse of the
apartheid regime has provoked renewed
interest and controversy about the meaning
of citizenship and democracy both in South
Africa and the world. Concepts of citizenship
and democracy are complex and subject to
different interpretations within nation states
and globally. This is particularly cogent for
South Africa’s context as the different Black1

race groups were schooled for a
differentiated citizenry during apartheid.

John Dewey (as cited in Hirst & Khilnani,
1996), believes that “democracy is not a
form of government, but a way of life” (p.146).
For Dewey democracy is a set of ingrained

attitudes, which represent the essence of
citizenship, and which need to be taught,
as democratic culture is acquired and not
inherent. This holds true for apartheid South
Africa where the majority of citizens were
governed through oppression and stripped
of any rights as a citizen.  Hence, the first
task for South Africa’s new democracy with
regards to civic education would be the
clarification of the key idea, democracy.
Powell (2002) argues that a society cannot
reach a democratic ideal if its citizenry does
not have access to education, and that
democracy requires the “full participation of
citizens in the pursuit of a just society”
(p.112).

South Africa is currently in its second
decade of democracy which is marked by
educational transformation.   Past curricula
in South Africa perpetuated divisions across
race, class, gender and ethnicity, and
emphasized separateness instead of
common citizenship and nationhood.  It is
therefore imperative that the new curriculum
be structured to reflect the values and
principles of South Africa’s new democratic
society (Nkomo, 1990).  South Africa’s
current attempts at democratic curricula
reflect many of the above ideology and
intentions.

In this paper, we will present a historical
perspective of the role of education in South
Africa in developing citizenship.  We provide
loose definitions of the concept of
citizenship, responsibility, and accountability
from  historical and contemporary viewpoints
and examine the relationship between
citizenship, responsibility, and accountability
within the South African context. We utilize
this understanding to examine the role of
South Africa’s democratic constitution and
educational policy/curricula in promoting the
development of democratic citizenship. We
specifically focus this discussion on South
Africa’s National Curricula, particularly
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Curriculum 2005 (C2005), the Revised
National Curriculum Statement (RNCS) and
the National Qualifications Framework
(NQF). We introduce Project Citizen: South
Africa, as an example of how civic education
curriculum can address the ideals of active
citizenship and nation building.

A Historical Educational and Political
Perspective of South Africa

The history of South Africa has been
profoundly influenced first, by Dutch and
British colonization and second, by the
introduction of apartheid. While the
respective external and internal forces of
colonialism and apartheid impacted and
added to the complexity of South African
history, the collaborative relationship
between colonialism and apartheid ensured
the mainstay and continuance of hegemonic
White power and control (Subreenduth,
2006). Formal schooling and education of
Black people in South Africa during Dutch,
British and the National Party2 rule had a
brutal and violent history.  Their missionary
zeal to christianize the “heathen Kaffir”
(Molteno, 1986) and educate him for menial
labor violated indigenous principles of
education and stripped blacks of their
human dignity, cultural roots, and history
(Molteno, 1986; Wilson& Ramphele, 1989).
However, race as a sole signifier for
educational access/separation was not
institutionalized until the early 1950’s. The
National Party legislated inferior, segregated
schools for Africans in 1953, Coloureds in
1963, and Indians in 1965 (Bassey, 1999).

It is argued that the 1953 Bantu3

Education Act was enacted to serve the
labor needs of the capitalist class, and
reinforce ethnic divisions among Africans
with the intent to “retribalise” (Molteno, 1986)
that would result in fragmentation, thus
diffusing the development of African

nationalism (Molteno, 1986; Kallaway,
1986).  While the physical separation of
black people was an important ‘divide and
conquer’ mentality of the apartheid regime,
the systems of Bantu, Coloured and Indian
education were aimed at the minds of the
Black people.  The apartheid regime
recognized that:
…. the greatest threat and danger to white

exploitation and domination is the
political consciousness of the masses
of the oppressed people ….. their
acquaintance with and knowledge of
the history of the liberatory movement
in other parts of the world, and their
unity of purpose [which] transcends
racial or ethnic differences and strikes
at the very foundations of the social,
economic, and political structure
(quoted in Molteno, 1986 p. 94).
Thus separate education/schooling for

the four race groups attempted to control
the direction of thought, limit the boundaries
of knowledge and communication and
condition the black mind for servitude and
subordinated positions in South African
society.  It can be argued that the main focus
of separate education was not necessarily
an attempt to deny educational opportunity
or access, but more so a calculated attempt
to protect white privilege, institutionalize
social control, to subvert Black South
Africans’ political and economic aspirations,
and distort the ideological contents of
apartheid (Molteno, 1986; Bassey, 1999).

For Nelson Mandela, the former and first
democratically elected South African
president, apartheid consolidated the
haphazard segregation laws of the past
hundred years into a monumental system
that was to be “diabolical in its detail [and
horrible in its practice], inescapable in its
reach, and overwhelming in its power”
(Mandela, 1994, p. 97). Viewed as a political
device to preserve racial identity while
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securing and bolstering white supremacy
and privilege, the policy of apartheid in its
most developed form, meant racial
discrimination in almost all areas of life
(Saunders & Southey, 2001). As it rested
on the belief of the inequality of the races,
apartheid involved the oppressive
legislation, unequal treatment and
exploitation of Black people. This relegation
to second-class citizenship disqualified
Blacks, the majority of the population, as
democratic participants in the country of their
birth (Govender, Mnynaka & Pillay, 1997).
According to Dorward (2000), South Africa
provides a stark example of the
institutionalization of racial division and
limitation of the concept of citizenship that
can exclude the vast majority of the
population from the democratic processes.
Furthermore, the policy of apartheid
entrenched and extended an existing
system of racially segregated schooling as
part of its ideology and practice.  Separation
in education was to be a fundamental pillar
of apartheid and as such, was to maintain
the structure of racial domination, rooted in
the ideology of white supremacy and racial
segregation (Christie & Gaganakis, 1989).

According to Govender, Mnynaka and
Pillay (1997), apartheid’s educational
policies unmistakably played a central role
in maintaining the unequal social, political
and economic order, aptly promoted by Le
Roux, a National Party politician when he
said, “We should not give natives (Africans)
any academic education. If we do, who is
going to do the manual labour in the
community?” (p. 180). The policy of
apartheid thus ensured that educational
systems for Africans were designed to fit
them for their pre-determined role in the
apartheid society. H.F. Verwoerd, South
African prime minister (1958-1966)  and the
architect of Bantu (African) education
summarized this effectively with his

announcement that “There is no place for
[the African] in the European community
above the level of certain form of labour”
(Saunders & Southey, 2001, p 18).

The 1953 Bantu Education act accor-
dingly ensured a legacy of separate and
unequal education and an interruption in the
practice of an indigenous education4 in
South Africa. Bantu education translated into
an education of labor for the privileged – a
deliberate inferior form of education5 to train
Blacks “exclusively for employment in
menial, low-wage positions in a racially
structured economy” (Nkabinde, 1997, p.
6).  With this education came the enforce-
ment of subservience – most effectively
metered out through rigorous curricula that
served as sites of apartheid indoctrination.
According to Nkomo (cited in Nkabinde,
1997) Bantu education was an instrument
for the apartheid regime to:

1. produce a semi-skilled black labor
force to minister to the needs of the capitalist
economy at the lowest possible cost … [and]
to blunt competition with white workers.

2. socialize black students so that they
can accept the social relations of apartheid
as natural, that is, to accept the supposed
superiority of whites and their own inferiority.

3. forge a consciousness and identity
accompanied by a sense of superiority
among whites.

4. promote the acceptance of racial or
ethnic separation as the natural order of
things or as an arrangement better suited
for South Africa’s complex problems of
national minorities that can only be solved
through the separation of the races or ethnic
groups.

5. promote black intellectual develop-
ment by minimizing the allocation of educa-
tional resources for blacks while maximizing
them for whites. (p. 8)

Bantu education served to further the
apartheid regime’s “negative social
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engineering” and long-term subversive
goal of denying Blacks “intellectual
indepen-dence” (Nkabinde, 1997, p. 8) so
as to freeze any possibilities of economic,
social, and political independence.  The
gross violation of racial equality in South
Africa entrenched and extended through
an unequal political, social, and economic
order, and unequal education system
instilled in blacks a deep-rooted sense of
inferiority (Govender, Mnynaka & Pillay,
1999). Subreenduth (2006) holds that the
deliberate attempt to create an inferior
education for Africans aimed not only at
ensuring cheap unskilled labor, but also
intended to thwart the development of
Africans as an intellectually powerful group
which served to safeguard the status quo.

According to Beck (2000), apartheid
officially legislated the quality and nature of
life for every White, African, Coloured and
Indian South African, from “cradle to grave”
(p.125). However, while apartheid
oppression affected all Blacks in South
Africa, the ramifications thereof were
undeniably more poignant for Africans as
they were inevitably subjected to Bantu
Education on the basis of their racial
classification. The paramount motive of
Bantu education was to inculcate in Africans
a sense of inferiority and this was effectively
effectuated by the unequal apartheid
education policies in South Africa (Nkabinde,
1997). Remy and  Strzemieczny (1996)
contend that in a democracy  “the highest
purpose of government is to secure for all
its members such  individual rights as life,
liberty, property, equality of opportunity and
the personal pursuit of happiness and
thereby  promoting  the common good” (p.7).
For Blacks, attainment of conceptual
foundations for responsible citizenship in the
new South African democracy was
necessary to overcome the lack of
knowledge through exclusion by oppressive

apartheid system. Hence, to rectify the
ravages of apartheid on Blacks and Bantu
Education on Africans specifically,
educational transformation coupled with
civic education programs was fundamental.

A Contemporary perspective: South
Africa’s Democratic National Curricula

Arguing that limited access to education
severely limits the capacity for full citizenship
and engagement in nation building and
modern democracy Powell (2002) states
that only through education and democracy
are individuals able to constitute “[them]
selves as full human beings” (p.112), as
education and democracy are inextricably
linked in transforming societies and
engaging all in the processes of building a
just society. This vision is supported by
Mandela (1997) who believes that “the
power of education extends beyond the
development of skills we need for economic
success; it can contribute to nation building
and reconciliation” (as cited in The Spirit of
the Nation, p.112).

As political negotiations about South
Africa’s imminent transition to a democratic
state took place in the early 1990’s, scholars
and educators also engaged in discussion
about the role of education and curriculum
in a democratic state.  Particular attention
was focused on how curriculum could
reverse the negative effects of Bantu
education. Jansen (1990) stated that in order
to overcome centuries of colonial rule and
educational and social indoctrination, South
Africa has to move beyond political libera-
tion. Educational approaches like curricula
supported by social and political policies can
facilitate this process of decolonization.
Jansen delineated some possibilities of the
objectives and content of a post-apartheid
curriculum that should empower students
to:
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1. uncover the myths of apartheid
society

2. objectively explain their experiential
reality; and

3. constructively challenge the socio-
political determinants of their relative position
in the community (p. 331).

He stated that a post-apartheid curricu-
lum should not only provide the relevant
content that reflects the needs, aspirations
and interests of the people but should also
include democratic control over curriculum
decision-making (p. 327).  Jansen further
urged that both practicing and pre-service
teachers will need systematic curriculum
training that will provide them with critical
theoretical orientations to educational theory
and praxis.  He suggests that such training
should include:

1. a critical orientation to curriculum
knowledge, particularly in its relationship to
society

2. the ability to choose critically and
confidently from a range of alternatives

3. the ability to justify curricular deci-
sions

4. the ability to evaluate and improve
personal performance

5. most importantly, the ability to “pro-
duce curricula around forms of culture and
school knowledge that empower students
who traditionally have been excluded from
the benefits of a ‘critical education ….” (p.
333).

Mzamane (1990) advocated for a
cultural approach towards the development
of pedagogy for liberation.  He argues that
such an approach is necessary to construct
a new framework and curriculum for an
educational system that will “restore the
underprivileged and oppressed to their
history and culture and at the same time
validate cultural pluralism in its positive
aspects in South Africa” (pp. 365-6).  Colo-
nial domination imposed an education

system that denied the colonized “useful
knowledge about themselves and their
world, [and it] transmit[ted] a culture that
embodie[d] [and was] designed to consoli-
date a slave mentality” (p. 369).  He therefore
envisions that the role of liberation education
is to “give people knowledge about their
world: how the world shapes them and how
they, in turn, can shape the world” (p. 368).

The year 1994 ushered in the dis-
mantling of apartheid and the transfor-
mation of South Africa to a democracy. This
marked the birth of a new nation committed
to the development of a democratic, free
and non-racial society (Govender, Mnynaka
& Pillay, 1997). After four decades of racially
skewed education, schooling became one
of South Africa’s greatest challenges.
Signaling the intentions of the new state,
major educational policy changes, nece-
ssary to address the injustices of the past,
occurred in South Africa (Epstein, 1999).
One of the first initiatives of the new
democratic government in South Africa was
to re-design the K-12 curriculum,
conceptually, structurally and content wise.
The Department of Education adopted the
Outcomes Based Education (OBE) ideology
and the currently phased new Curriculum
2005 (C2005). The move to the OBE
challenges the past assumptions under
which education was administered for the
four race6 groups in South Africa. South
Africa’s C2005 stresses lifelong learning as
the strategic intervention for transforming its
current educational system and claims to
contri-bute to social justice, equity and deve-
lopment. A re-evaluation of C2005 resulted
in a new Revised National Curriculum State-
ment (RNCS) (Department of Education of
South Africa, 2001). Central to the RNCS
is a call for an education for social justice
and citizenship – developed from the
vision and values of the constitution and
C2005.
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The Role of Government and Policy
in the Development of Civic Education

The South African Constitution

The constitution of the Republic of South
Africa (Act 108 of 1996) provides the basis
for curriculum transformation and
development in South Africa (Revised
National Curriculum Statement Grades R-
9 (Schools) Policy, 2002). According to the
constitution, the core goal of education is
“to free the potential” of all young South
Africans by imparting to them the
knowledge, skills and values that will make
them effective, productive and responsible
citizens. It aims further, to establish a society
based on democratic values, social justice
and fundamental human rights necessary
to improve the quality of life for all citizens
(Revised National Curriculum Statement
Grades R-9 (Schools) Policy, 2002).

The vision of a non-racial democratic
South Africa is clearly expressed in the
Preamble to the constitution, which compels
transformation and calls on South Africans
“to heal the division of the past and establish
a society based on democratic values, social
justice and fundamental human rights”
(Revised National Curriculum Statement
Grades R-9(Schools) Policy, 2002, p1).
South African Constitutional Court Justice
Kate O’ Regan contends that the South
African constitution recognizes that, in order
for its vision to be attained, the “deep
patterns of inequality which scar our society
and which are the legacy of apartheid and
colonialism” need to be addressed urgently
(Manifesto on Values, Education and
Democracy, 2001, p12).  O’ Regan reiterates
that nowhere, but in the educational sector,
are these scars more distinct and painful
(Manifesto on Values, Education and
Democracy, 2001).

The (Revised) National Curriculum
Statement/ C2005

Using the constitution as the
foundational base from which to develop a
democratic educational focus, the National
Curriculum Statement Document (NSC)
highlighted the critical role that the new
curriculum was to play in redressing
apartheid inequalities and promoting
education for social justice and citizenship.
This document specifies twelve critical and
developmental outcomes that are nece-
ssary for critical citizenship and which
education should therefore develop and
nurture:

Critical Outcomes enable school goers to:
· Communicate effectively using visual,

mathematical and language skills
· Identify and solve problems by using

creative and critical thinking
· Organize and manage activities

responsibly and effectively
· Work effectively with others in a team,

group and community
· Collect, analyze, organize and

critically evaluate information
· Use science and technology effecti-

vely and critically, showing responsibility
towards the environment and health of
others

· Understand that the world is a set of
related systems

Developmental outcomes are intended to
enable school-goers to:

· Reflect on and explore a variety of
strategies to learn more effectively

· Participate as responsible citizens in
the life of local, national and global
communities

· Be culturally and aesthetically
sensitive across a range of social contexts
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· Explore education and career
opportunities

· Develop entrepreneurial capacities
(Department of Education of South Africa,
2001, pp. 1-2)

The underlying principle for adopting the
OBE model for its curriculum design is
outlined in the NCS document as “activating
the minds of young people so that they are
better able to take part in economic and
social life” and “ensures that all are able to
achieve to their maximum ability and are
equipped for lifelong learning” (p. 2).  This
educational system equally values the
learning process and the achieved
outcomes. Learning outcomes and
assessment standards are developed from
the critical and developmental outcomes.
Assessment standards are then derived
from learning outcomes.  This document
expresses a transparency to teaching and
learning sorely absent during apartheid
education, which was characterized as
content (prescribed syllabus) testing
motivated by memorization and rote
learning. According to the document there
is “considerable room for creativity and
innovation on the part of the teachers in
interpreting what and how to teach” thereby
promoting a more activities-based model of
teaching and learning that encourages
“active learning” (p. 2).

The C2005 framework was based on
the above critical and developmental
outcomes and consists of eight learning
areas: languages, mathematics, natural
sciences, technology, social sciences, arts
and culture, life orientation, economic and
management sciences.  A learning area is
defined in the document as “a field of
knowledge, skills and values which has
unique features as well as connections with
other fields of knowledge and learning
areas” (p. 4).  Citizenship and civic education

is clearly earmarked as a focal point for the
learning area of Life Orientation (LO). The
curriculum of the Life Orientation learning
area forms the basis for equipping learners
to respond positively to social and civic
responsibilities, and optimize their life
opportunities. The concept Life Orientation
captures the essence of what this Learning
Area Statement aims to achieve in that it
guides and prepares learners for life and its
possibilities. Life Orientation specifically
equips learners for meaningful and
successful living in a rapidly changing and
transforming society. The Life Orientation
Learning Area Statement develops skills,
knowledge, values and attitudes that
empower learners to make informed life
decisions and take appropriate actions.

The above learning outcomes require
the learner to demonstrate an understanding
and appreciation of the values and rights
that underpin the constitution so that they
are able to practice responsible citizenship
(Macmillan, 2004). Of greater importance
however, was the promotion of civic values
for ensuring a national South African identity
built on values very different from those that
defended and supported apartheid educa-
tion. The new curriculum, unlike apartheid
education seeks to instill such values, which
would develop confident learners capable of
participating in society as vital and active citi-
zens (Revised National Curriculum State-
ment Grades R-9(Schools) Policy, 2002).

The RNCS document also clearly
outlines the contribution, which C2005 will
make in promoting human rights, and social
and environmental justice particularly on the
issues of poverty, inequality, race, gender,
age, disability, and sexual preference (p. 3).
A candid address to the apartheid govern-
ment’s educational goal of forsome – is evi-
dent by the numerous references to educa-
tion for all in this document which implies
that only the inclusivity of all contributes to
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the achievement of the societal goals of
justice, equity and development:

Social justice requires that those sections
of the population previously disempowered
by the lack of knowledge and skills should
now be empowered by it.  If social justice
and equity are to be achieved, then
curriculum needs to be structured and
designed in such a way that all, and
especially those with special needs, and
least resources and skills, are empowered
by it” (p. 3).
Echoing this view, Subreenduth (2003)

considers the C2005 post- apartheid
conceptualization of a democratic teaching
and learning viewpoint as an unswerving
contraposition to the apartheid curricula. In
a similar vein, Asmal (2001), a former mini-
ster of education contends that the values
C2005 are to be taught in a manner by which
they are absorbed and lived by young South
Africans; it must not be imposed on them.
Asmal believes that unlike the old system
of apartheid schooling, the purpose is not
to drum a series of values into children’s
heads, but rather to generate discussion and
debate, as discussion and debate are in
themselves essential values (Manifesto on
Values, Education and Democracy, 2001).
It is clear from the RNCS that issues of social
justice and equity are key principles for the
implementation of a democratic education.
In 2001 the South African Department of
Education revised the C2005 for grades 10-
12 and developed a National Qualifications
Framework (NQF) that specifically
addresses the needs of 10-12 graders.  Yet
again, Life Orientation is a key learning area
and plays a vital role in promoting civic
education and active citizenship.

The National Qualifications Framework

Education in general and curriculum in
particular have an important part to play. In

realizing these aims the National Qualifica-
tions Framework (NQF) and the critical out-
comes of the new curriculum require stu-
dents to show awareness of the importance
of among others, “responsible citizenship”
(Manifesto on Values, Education and Demo-
cracy, 2001, p.7). An additional aim of the
new curriculum is to develop the full potential
of each learner as a citizen of a democratic
South Africa. Moreover, the developmental
outcomes of the new curriculum foresee
learners who will participate as responsible
citizens in the life of local, national, and global
communities (Revised National Curriculum
Statement Grades R-9 (Schools) Policy,
2002). Nevertheless, Subreenduth (2003)
states that, despite education being flaunted
as a fundamental role-player with the end
of apartheid and the inevitable creation of
justice and equality within the new South
Africa, schools that should teach the practi-
ces and theory of constitutional democracy,
continue to legitimize inequalities and serve
as sites of oppression for economical dis-
advantaged Black students.

The NQF of the new curriculum con-
sequently requires of learners to develop
the ability to identify with and appreciate the
principles and constitutional rights that
support the constitution, in order to practice
responsible citizenship. It is envisaged that
the development of this ability, ensuing the
creation of the new curricula, would enhance
social justice and environmentally sustaina-
ble living while facilitating the participation
in a democratic structure by providing the
knowledge of the principles of such a
structure (Macmillan, 2004). However,
according Subreenduth (2003) while South
Africa’s new curriculum has unveiled and
attended to the deliberate and calculated
inequalities of the former apartheid regime,
the lack of institutional support, teaching
resources, and teacher training perpetuates
the continuation of apartheid education.
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According to Asmal and James (2002),
major educational transformation requires
realistic and financially sound innovative
solutions. The post-apartheid era brought
with it unrealistic expectations and new
challenges and change, always
accompanied by fear of the unknown, are
not easy.  In the midst of the drastic changes,
immense practical problems remain un-
solved in marginalized schools; much work
is still required to meet the educational needs
and expectations of the Africans masses.
Educators, parents, students, professionals
from various fields and those committed to
the educational reform system have an im-
portant role to play (Asmal & James, 2002).

The Role of Civic Education
Programs and Curricula

Through civic education programs,
citizens are able to connect their knowledge
of citizenship to other key concepts such as
constitutionalism, individual rights, repre-
sentation, elections, and majority rule. For
the majority of the population in a country
like South Africa, emerging from a long pe-
riod of oppressive rule, this preparatory
experience is largely missing. Therefore,
citizens may either have no understanding
of or have unrealistic expectations about
what democracy is and what it is able to
achieve.  Without civic skills, knowledge and
values such as political tolerance trust and
respect for the rule of law, the democratic
process can be severely destabilized.
(Approaches to Civic Education: Lessons
Learned, 2002).

The above concerns raise the question
about how citizens of new democracies are
able to gain the skills, values and behaviors
that are necessary for a stable and effective
democracy. The U.S. Agency for Inter-
national Development’s (USAID), answer to
this question is civic education. Finkel and

Ernst (2005) support this view in their argu-
ment for civic education as a formal me-
chanism for attitude, value and behavioral
change in newly democratizing societies.
Finkel and Ernst contend that problem-
solving and school-based activities, through
the development of indigenous or contex-
tually and culturally adapted curricula for the
political and educational needs of newly
democratized countries, are some means
of achieving this change.

Hamot (2003) is of the opinion that one
of the most prominently adapted U.S. based
civic education curricula is the Centre for
Civic Education’s7 Project Citizen. Project
Citizen is a student-centered process driven
civic education curriculum that obliges stu-
dents to investigate public issues and to de-
velop reasoned policy that will address these
issues. It accentuates the fact that demo-
cratic participation carries with it certain res-
ponsibilities.

Project Citizen: South Africa

Suitable to all democracies, Project
Citizen: South Africa has been adapted and
translated for the South Africa context.
Project Citizen: South Africa sustains the
entrenchment of democratic principles.
These principles are evident in its vision and
mission for promoting enlightened educa-
tors, learners and communities as respon-
sible and actively engaged components of
the democratic unit through the integration
thereof in the school curriculum. Project
Citizen: South Africa aims to develop the
skills, knowledge, attitude and values of
learners, educators and communities in
order to facilitate their active participation as
effective and accountable citizens (Project
Citizen: South Africa, 1996).

Project Citizen: South Africa plays a
crucial role inmarginalized schools in South
Africa, where Black teachers, students and
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communities continue to experience the
vestiges of their oppressive economic and
political apartheid past. Currently, the
program is utilized predominantly by
teachers and students formerly subjugated
to Bantu Education. Teachers and students
participating in Project Citizen: South Africa
are located in these marginalized areas and
use Project Citizen: South Africa as an
educational tool to access their democratic
rights and responsibilities.

As a civic education program Project
Citizen: South Africa strives to combat and
challenge the mental subjugation produced
by apartheid and Bantu Education. Project
Citizen is designed to engage students in a
series of interactive, cooperative, student-
centered learning activities that promotes
competent and responsible participation in
local and state government. Students learn
how to examine and influence public policy
through which they develop support for
democratic values, principles.

Project Citizen type civic education
curricula typifies the trend in post- commu-
nist, and in South Africa’s case, post-
apartheid, and civic education to re-involve
citizens in their political lives and their futures
as members of a democracy. At the tran-
sition to a democratic state Mzamane (1990)
viewed the role of education for Black people
in South Africa as liberatory as it ought to
provide adequate knowledge about their
world which in turn would necessitate an
awareness of their capacity for transforming
their world. The behavioral skills, absent
among the majority of South Africans due
to exclusion in active citizenship, and dis-
positions pertaining to cooperation, trust,
tolerance, civility and self-reliance could be
learned through practice in school and in
the community outside the school (Remy &
Strzemieczny, 1996). Project Citizen: South
Africa demonstrates the ability to engage
students in active citizenry.

Through its four step process of
allowing students to (1) identify a public
problem, (2) examine existing  policies, (3)
propose an alterative public policy and (4)
and develop an action plan,Project Citizen:
South Africa engages students in larger
national, social and political issues.
Students participating in Project Citizen:
South Africa have addressed national
issues like illiteracy, HIV/AIDS, (teenage)
drug use, pollution, con-servation of various
eco-systems and bio-diversity and
examined its impact at their local levels.

Through Project Citizen: South Africa,
students were able to study the constitution
through which they acquired an increased
ability to negotiate and influence relational
decision, such as public policy. Project
Citizen: South Africa activities further require
students to engage with school policy, social
policy and rights and responsibilities. The
promotion of civic values is important not
only for the sake of personal development
but more importantly, for the sake of ensuring
a national South African identity built on
values very different from those that
defended and supported apartheid
education. Project Citizen: South Africa
develops skills, knowledge, attitude and
values necessary for the effective
participation of accountable citizens (Project
Citizen: South Africa, 1996).

Conclusion

Remy and Strzemieczny (1996) con-
tend that through civic education programs,
citizens would be able to connect their
knowledge of citizenship to other key con-
cepts such as constitutionalism, individual
rights, representation, elections, and ma-
jority rule. They further believe that the active
existence of many kinds of civil society
organizations is an unquestionable indicator
of the development of a democracy and that
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the vitality of civil society is a gauge of the
strength and prospects of democracy such
as that of South Africa. Thabo Mbeki (2001),
the president of South Africa believes that
nation building cannot take place until the
deprived position of those whom the
apartheid system has deliberately sought
to disadvantage, is rectified and that
education is the key to democracy, as it
empowers citizens to exercise their rights
(Manifesto on Values, Education and Demo-
cracy, 2001). Project Citizen: South Africa
exhibits the capacity to attain these ideals
of democracy and nation building.

The vitality of democracy depends upon
the quality of its citizens as once achieved,
democracy requires constant nurturing. The
unwillingness or inability of citizens to parti-
cipate responsibly and effectively in civic and
political life withers democracy. There is an
indispensable connection, therefore, bet-
ween a sustainable democracy and the
effective education of its people for their roles
as citizens (Vontz, Metcalf & Patrick, 2000).
Through educational reform, the new
democratic government of South Africa has
ensured the preservation of the vital and
indispensable link between democracy and
effective education through the reversal of
apartheid education which had previously
limited the capacity for full citizenship and
engagement in nation building and
democracy for the majority of South Africans.
While apartheid era structures and ideology
remain in many marginalized communities,
South Africa’s constitution, iC2005, RNCS
and the utilization of Project Citizen: South
Africa presents possibilities for the practice
of a more empowering pedagogy within
these disenfranchised communities.
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(Footnotes)

1 The term Black has its roots in the Black
Consciousness Movement (BCM) of the
1960s in South Africa. It was an inclusive
term to refer to all of those who were
marginalized and oppressed under the
apartheid regime.  It was used to collectively
refer to Africans, Coloureds and Indians
during the struggle. The apartheid go-
vernment appropriated this term in the late
70s to refer to Africans only.  However, the
term Black remained an inclusive term for
the oppressed and those aligned with the
liberation (Jita, 1999).  The term Black/
African is used interchangeably to refer to
the collective experience of oppression for
people of color, as well as the specific
oppression of the indigenous African in
South Africa.
2 In 1948, the National Party introduced the
policy of apartheid. Apartheid, literally
meaning “apartness”, was based on the pre-
mise that Whites were superior to Africans,
Coloureds, and Indians (Mandela, 1994, p
97).The National Party legitimized apartheid
through the implementation of a number of
legislative acts, for example The Race
Classification Act and the Group Areas Act
of 1950.  According to Molteno (1986) the
group areas act was intentioned to: remove
all black people all of the time physically from
the context in which the wealth of the land
was owned and controlled, Bantu, Coloured
and Indian Education was designed to help
remove them psycho-ideologically and
‘resettle’ them in their separate ‘places’ of
subordination (p. 93).
3 The word “Bantu” in the Nguni group of
languages mean “people”, however the
South African apartheid government
usurped this word and officially used it to
refer to the indigenous South African
(Nkabinde, 1997).  See e.g. Hlatshwayo,
S.A. (2000); Nkabinde, Z. P. (1997);
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Kallaway, P. (1986); Kwesi K. P (1999); and
others for a closer reading of Bantu
Education apartheid ideology and labor
(re)production.
4 See e.g. Hlatshwayo, S.A. (2000); Njobe,
M.W. (1990); Nkabinde (1997) for an
examination of the forms/organization of
indigenous education prior to colonization
and an analysis of the impact/conflict of
western/colonial educational forms on the
continuation/survival of indigenous
education in South Africa.
5 See also Diseko, N. (1990) who provides
statistics on financial investments in
education according to race by the apartheid
state, as well examples of curricula, teacher
qualification, and resource etc. disparity
based on race.
6 The apartheid term race is used here not
as an essentialized concept but as a means
to illustrate apartheid ideology/practices
based on racial categorization: White,
African, Coloured & Indian.

7 For more than a decade Civitas Inter-
national Programs have responded to the
global tide of democratization sweeping
through Eastern Europe, the former Soviet
Union, Africa, Asia, and Latin America by
means of a network of national and inter/
national individuals, civil society organiza/
tions, educational bodies, and governmental
organizations.  Supported by the inspiration
and diversity of this network, the Center for
Civic Education collaborated with its
domestic and global cohorts to present a
variety of activities and programs that share
the common objectives of creating student-
centered interactive curricula for the next
generation of citizens and training teachers
in the methodologies suitable to the
classroom application of these materials.
Presently, more than 50 countries have
adapted this curriculum to correspond with
their respective national environments. (For
more information see the Center for Civic
Education website  www.civiced.org).
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Dezbateri
WHERE IS THERE SPACE FOR DEMOCRACY?

AN EMERGING STUDENT TYPOLOGY FOR SOCIAL STUDIES METHODS
PROFESSORS

Abstract: In this paper, I explore barriers to the practice of freedom and democracy in
a secondary social studies methods course. I do so by addressing a critical aspect of
promoting such classrooms—that of student orientation to social studies. Through a
case study of my classroom and its members, I describe an emerging social studies
methods student typology that describes conceptual orientations to the definition and
content of social studies. I then discuss implications for the methods class and
democratic teaching in general.

The notion of de-
mocratic classrooms
has particular rele-
vance for social stu-
dies educators and is
close to our hearts. The discourse around
the nature of such classrooms has a
distinguished history—from Dewey (1916,
1938) to Freire (1970) and hooks (1994)—
and continues to hold our attention (Wade,
2003; Windschitl, 2002; Boyle-Baise, 2003;
Shor, 1996; Ellsworth, 1999). While we may
philosophize at length about their benefits
and commit wholeheartedly to their imple-
mentation, we must also admit the
challenges of enacting such classrooms.

This study is grounded in my own
challenges with implementing democratic
practices in the secondary methods class
in the United States. Though it varies from
state to state, teacher education always
includes a capstone course that is often a
laboratory setting, in which students attend
classes at the university and also practice
teach in a classroom. It is one such a
capstone course about which I write. It is
time a of praxis, whereby students are
considering how theory might translate into
practice and actually begin to experiment
with this. I came to the course with the notion
that change was required and that change

could not happen
without deep and
disciplined inquiry. I
was also aware that
change takes time

(Kagan, 1992) and that the short term of
the pre-service period can limit its impact
(Bullough, 1992). I was not prepared for
student resistance to the idea of
philosophizing—to engaging with the
purposeful interrogation one’s own beliefs
that is both the cornerstone of democracy
and the prerequisite to change.

I needed to know more about why things
were not working. I needed to know how
my deep-rooted but ill-defined grand visions
of the libratory classroom (Friere, 1970)
could be better defined and better enacted.
I needed to know more about how our beliefs
(mine and those of my students) were
throwing up roadblocks. It is this notion of
blending theory into practice during the
transitional time from practice teaching to
professional life that is under study here.
Where was there space for democracy in
this context, with these students, at this time?
How was I to reconcile student resistance
and my ideology?

As the semesters passed and my
students and I struggled with our orientations
to social studies teaching, a typology
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Bowling Green State University
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emerged that helped me understand the
distance between them and me, informing
both my practice and theirs. The typology
helped me grapple with our disparate beliefs
about democratic classrooms, gain
awareness of the degree to which these
beliefs contributed to my practices, and is
allowing me to gradually widen the spaces
for democracy in my classroom.

Literature Review
Ideology and the Discomforts of

Democratic Classrooms

The struggle that I have previewed
above is well documented in the literature—
that of merging theory and practice. It is the
story of the teacher coming to the table with
a theory to translate into practice and the
student struggling to move from the practical
to the theoretical and back again. In a 1904
presentation, Dewey lays out this very
problem of praxis, combing through possible
purposes for the practice period of teacher
education. He argues that students cannot
become lifelong learners of teaching without
a philosophical and historical foundation. For
methods and student teaching, this means
“practical work should be pursued primarily
with reference to its reaction upon the
professional pupil in making him [sic] a
thoughtful and alert student of education,
rather than to help him get immediate
proficiency” (p. 15).

The assertion is that one antidote to the
problem of translating theory into practice
is attention to the historical and philosophical
roots of teaching. In my studies of beginning
teachers and change (Patterson & Luft,
2004), I have learned that an essential
component of change is careful attention to
building a firm foundation of deep and
disciplined inquiry. In considering difficulties
teachers face in implementing the
constructivist classroom, Mark Windschitl

(2002) reinforces this concept, framing the
challenge as “the negotiation of dilemmas”
and describing a continuum by which one
may understand the many levels on which
constructivist teaching operates and might
be understood. The four dilemmas—
conceptual, pedagogical, cultural, and
political dilemmas—describe a continuum
of sorts, identifying concerns that begin with
the individual (conceptual) and extend to a
wider network of participants in classroom
(pedagogical) and community (cultural and
political). He reviews the literature on barriers
to constructivist teaching and concludes that
one of the most significant is the disparity
between defining ideologies of teacher and
student: “This is not only because
constructivism is a theory of learning and
not of teaching, but also because the implied
precepts of instruction break radically from
the traditional model in which teachers
themselves were schooled, making it
especially difficult for them to visualize
constructivist pedagogy” (p. 138).

Similarly, the research in social studies
describes conceptual barriers presented by
notions of teaching democratically and the
discomforts of enacting the democratic
classroom. Onosko (1991) describes
student barriers to critical thinking—an
essential component of democratic
practices—warning that student
conceptions of the purposes and content of
social studies may raise barriers to such
practices.  Others have considered student
resistance to proposed power sharing.
J’Anne D. Ellsworth (1999) describes an
experience similar to mine with realizing her
dream classroom. In the quest for creative
efforts that she characterized as “endless
education epiphanies,” she offered
negotiated rather than mandatory
assignment due dates, attendance by the
honors system, and shared syllabus
building. Much to her surprise, students
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responded with great anxiety and con-
fusion. In another example, an undergra-
duate methods instructor (Gaudelli, 2003)
describes his experiences with his
students’ needs as being in opposition to
his dream classroom. He began with a
focus on theory and rationale building, but
found that his stu- dents were floundering,
“so over whelmed by the tasks of teaching
that they became incapacitated” (p. 267).
Wade (2003) shares Shor’s (1996)
experiences with the “dis-comforts of
democracy.” Shor (1996) describes as the
condition when “previously unexamined
and unquestioned authority is called upon
to explain and justify itself publicly in
response to student interven-tions,” (p. 82).
He offered to share some of his authority in
the classroom, and found that students
rose to the challenge in ways that were
difficult for him to negotiate.

Learning from Teaching Democra-
tically

Experienced teachers write about the
importance of understanding the inherent
teacher/student culture gap and design
intentional ways of helping students succeed
in an unfamiliar environment. They do not
give up on their dream classrooms, but
rather continue to work with and accept the
uncertainties and challenges of negotiating
authority. Those who have struggled with
implementing the democratic classroom
identify knowing one’s self and responding
to one’s students as foundations for
negotiating these environments. Their
experiences are related to Freire’s notion of
“problem posing” (1970) and Dewey’s notion
of the “problematic situation” (1933). The
point is that we must, strategically and
epistemologically/psychologically, begin with
the felt needs of the student.  Until there is a
need to know or some strong interest,
learning and inquiry will be unlikely, if not

impossible. Dewey insists there must be
a strong emphasis on the subjective quality
of a student’s experience with careful
teacher attention to students’ past expe-
riences. This is a prerequisite for effectively
designing a sequence of liberating
educational experiences that allow students
to fulfill their potential as members of a
democratic society (1938).

This notion of a situated pedagogy is a
theme of Shor’s (1996) work as well, where
from one class to another, negotiations––
whether curricular or procedural––had
varying outcomes. While one class voted
for mutual consent in discussions, another
preferred teacher-mediated discussions, to
such an extent that he concluded: “choices
and outcomes are apparently situated and
localized, group-specific, not uniform or
universal” (p. 70).

Social studies educators have used
varying notions of situated pedagogy to
guide their classroom curriculum design.
Boyle-Baise (2003) investigated orientations
of her students toward “doing democracy”
and found that while it was not a high priority
for her preservice teachers, they did express
an interest in learning more, agreeing that a
democratic assignment would be appro-
priate for the methods class. Knowing this,
she sought ways to help teachers improve
their civic participation and consideration of
social justice issues and eventually enacted
her definition of the participatory classroom
by offering an alternative spring break camp
focused on service learning. Ellsworth
(1999) adapted her teaching, after observing
that students needed guidance and
structure as they began to undertake greater
responsibilities. Gaudelli (2003) shifted his
front-end theory and rationale building to
focus on planning, thus throwing a life raft
to his floundering undergraduates.

While it is generally agreed that such a
situated pedagogy predicts the greatest
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success for democratic classrooms, it is
not the only consideration. Windschitl
(2002) argues that the single most
powerful deter-minant of whether or not
constructivist class-rooms flourish or
flounder is the degree to which teachers/
professors themselves understand the
concepts of classroom freedom and
democracy. From her lived ex-perience in
designing a democracy class, Wade
(2003) renewed her interrogation of
defining the democratic classroom, under-
standing through the process that “democra-
tic” has many definitions and that the critical
understanding for teachers in democratic
classrooms is to clarify and define one’s
concept of the democratic classroom based
on each lived experience with the students.
The implication of this review is that the
foundation of the democratic classroom is
a situated pedagogy that accounts for
conceptual factors for both teacher and
student. These understandings can then be
used to build a plan of action. The journey
under study here begins with my very own
critical exercise—exploring orientations of
my students and myself. My reflections on
dealing with student resistance to the
democratic classroom became an
exploration of my own beliefs and routines
as they intersected with those of my
students. My experiences thus far have
taught me that one ignores these schemata
at one’s own peril.

The Study
This descriptive study is grounded in

the a priori hypothesis that the conceptual
orientation of the teacher/student relation-
ship can present salient barriers to the
successful democratic classroom. While the
review of literature focused my attention on
the complexity of teaching democratically, it
also provided me with some frameworks
by which to conduct my investigation. The

first stage of Windschitl’s (2002) con-
tinuum—exploring conceptual
dilemmas—is my starting point and the
prerequisite to establishing my own
success as a democra-tic educator. I define
these dilemmas in terms of Dewey’s
(1938) insistence on reflection and attention
to the historical and philosophical
foundations of both my stu-dents and
myself. The remaining elements of
Windschitl’s (2002) framework offer the
promise of framing further study into the
nature of practice as an emerging democra-
tic educator and are not addressed in this
paper.

Participants
Myself
As a beginning teacher educator with a

social justice framework, I wouldn’t charac-
terize my methods classroom as “democra-
tic,” and this disturbs me. In my perfect
world––the Deweyan classroom––demo-
cracy is more than a form of government
under study by prospective social studies
teachers. It is “a way of living together, a
way of communicating with one another
without the pretense of class or position”
(Dewey, 1916). It is a classroom defined by
the lively discourse that fuels it, by con-
tinuous engagement with the processes and
content of social studies curriculum. This
dream classroom is education as hooks
(1994) and Freire (1970) describe it–– “the
practice of freedom.” Its focal element is
Freire’s (1970). notion of “critical conscious-
ness.”  This consciousness comes from
questioning what one knows and making a
conscious decision to see the reasons for
the reality in which one lives.

I align closely with Friere’s (1970) ideals
of the liberatory classroom. It was my
prediction that students would be cha-
llenged, intrigued, and refreshed by such
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a classroom. Ideally, the experience of
these secondary methods students in a
demo-cratic classroom would encourage
them to experiment in their own ways with
students in the public school secondary
classroom. I enthusiastically collected
juxtaposed articles on the definition of social
studies, the nature of “best practice,” and
diverse assessment strategies. I made
plans to co-create the syllabus and
researched deliberative dis-cussion. I
envisioned sharing power.

I was flummoxed during my first se-
mester when students reacted either neu-
trally or negatively to my efforts at creating
the dream classroom. A truly sincere, con-
scientious young man came up to me after
class the first day and very earnestly ex-
plained that he and his peers were not ac-
customed to this sort of classroom, telling
me in as polite a way as possible that my plan
for teaching them wouldn’t work. In the context
of a very busy methods block semester,
students were demanding more structure and
less choice. It appeared to me that they simply
did not have time for democracy and were
concerned instead about how the pending
assignment would be gra-ded, whether or not
they would get a rubric for it, and when it would
be due. My students were nothing but practical,
driven by the eminence of graduation and the
possibility of their first real job. They were far
from moti-vated by this unusual classroom—
they were agitated, apprehensive, and in-
capacitated.They were seeking “immediate
proficiency” (Dewey, 1904) with no small
amount of disdain for the theoretical at this
stage of the process. They had senioritis.
They didn’t see this traditional power
arrangement with the professor on the
podium as subordinating them in any way
and/or propagating the current oppressive
political structure (Freire, 1970).

Reality began to enlighten me with
weak yet insistent rays that intensified as

the semesters passed. I began to
experience the truth of Shor’s (1996)
observation regar-ding giving students
power: “I cannot instantly shed or deny the
authority I bring to the class. They expect
me to instill uni-lateral authority. In some
way, they prefer it or want it, more that just
expect it” (p. 18); however, this is exactly
what I tried to do. I wasn’t willing to give up
on the theoretical, the difficult, the
democratic. I was challenged by how and
why my dream classroom collided with the
reality of student needs and preferences,
and how spaces for demo-cracy seemed
so very narrow.

My Students
The study involves students enrolled

in my secondary methods course in the
spring of my second year of teaching. It
was my fourth semester of teaching
methods. Accor-ding to the on-line pre-
class survey I conduct each semester, the
majority of the students came from
conservative rural communities in which
the banking model of education (Freire,
1970) was their apprenticeship of
observation (Lortie, 1975). Of the twenty-
eight students enrolled in the methods
class during this particular semester,
twenty-six consented to participate in the
study, 8 fe-males and 18 males. During
the final year of this particular program—
the “professional year”—prospective
teachers are matched with a cooperating
teacher with whom they work for a full school
year. In the first semes-ter, students
participate in what is called “methods
block;” in the second semester, they do
their student teaching. During the methods
block, students take a minimum of four core
courses, including assessment,
technology in education, content reading,
and the content area methods course.
They attend classes Tuesday through
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Thursday and visit their field sites on
Monday and Friday. Over the course of this
semester, they also spend a full week in
schools observing and another full week
teaching. The block courses are treated
as laboratory classes, in that university
classroom assignments are closely tied
to the professional year placement.

Data Collection and Analysis
I collected and analyzed multiple sour-

ces of data to describe my students’ and
my conceptual orientations to teaching
social studies, including surveys, concept
maps, and journal prompts. All data I
collected from my students, I collected from
myself as well. For the purposes of this pa-
per, “conceptual orientation” was opera-
tionalized as definitions of citizenship, pur-
poses of social studies, approaches to social
studies content, and social studies as inquiry.

To understand concepts of citizenship, I
presented students with the citizenship con-
tinuum identified by Westheimer & Kahne
(2004). In this study of ten citizenship pro-
grams nationwide, categories emerged from
the traditional to the activist citizen: citizenship
as responsible, participatory, or justice-
oriented. The responsible citizen has good
character traits such as honesty, integrity,
respect, and compassion. The participatory
citizen is knowledgeable about the workings
of government and is involved in politics at
state, local, and national levels. Finally, the
justice-oriented citizen looks critically at social,
political, and economic structures and works
to redress justice. Students were asked to
align themselves along the continuum,
explain this alignment, and discuss their de-
gree of satisfaction with their placement.

Students explained their views on the
purpose of social studies through the electro-
nic pre-class survey. As I listed and catego-
rized student narrative responses to the
on-line question about the purpose of

social studies, I identified a continuum
similar to that of Westheimer and Kahne
(2004) that ranged from content and fact-
based respon-ses to more ideological and
conceptual res-ponses. The first
category—preservat ion is t––was
characterized by the importance of content:
knowing facts and chronology, pro-moting
the status quo, and knowing history to
appreciate one’s heritage. The middle ca-
tegory—functionalist––was comprised of
responses wherein students emphasized the
need for social science knowledge that was
useful in understanding how society worked
so that one could participate responsibly. The
final category—activist—included responses
that went beyond respecting the past and ha-
ving enough knowledge to function in society.
These students suggested we must do social
studies to interact with and improve society.
In my efforts to place students appropriately
on the continuum and describe responses in
aggregate, I also analyzed word use, noting
how often words like “citizenship,” “change,”
and “learning” occurred.

A concept-mapping activity gave me the
opportunity to understand student orienta-
tion to the content of social studies. On the
second day of class, I modeled the process
(Novak, J., 1991) using a student-identified
history topic. They were then asked to map
the purpose of social studies. The rubric re-
quired them to present elements of their
perceived purpose hierarchically, with linking
words, cross-links, and examples. Three
categories emerged from the analysis.
Know-ledge-laden maps were characte-
rized by the disciplines at the top of the
hierarchy as discrete elements of social
studies—i.e. listing history, subdividing it into
world and American, giving historical
examples, and then doing the same for
government, sociology, etc. These maps
listed people, places, and events, and did
not address ways in which these were

58



interrelated conceptually.Transitional maps
either listed the disciplines at the top of the
hierarchy with supporting fact and concepts
or listed a mix of facts and concepts at the
top of the hierarchy with numerous linkages
across it. Concept-laden maps had core
concepts such as citizenship and problem-
solving at the top of the hierarchy with both
concepts and facts to support them.

To understand orientations to inquiry, I
assigned an in-class journal prompt: “How
do you define social studies as inquiry? How
would it look and what would it sound like in
your classroom? Give an example.” I then
sorted responses along the continuum
based on degree of learner self-direction. I
adapted the continuum from Inquiry and the
Science Education Standards (National
Academy of Sciences, 2000). Continuum
categories were defined as follows: struc-
tured inquiry, in which the teacher poses the
question and provides all resources and
steps for research; guided inquiry, in which
the teacher poses the question and gives
some guidance and resources for research;
and student-initiated inquiry, in which the
student generates the questions,
procedures, and resources for research.

I then ordered student data in a meta-
matrix (Miles & Huberman, 1994) along with
mine. I scored myself and students based
on their taxonomy, giving us 1-3 points in
each category—perceived purposes of so-
cial studies, definitions of citizenship,
approaches to social studies content, and
definitions of social studies as inquiry—for
a possible total of 12. I then looked at overall
scores and re-grouped like types together
under the categories of preservationist/
responsible, functionalist/participatory, and
activist/social justice. The typology that
emerged was thus based on a taxonomy of
beliefs about social studies comprised of the
following: perceived purposes of social stu-
dies, definitions of citizenship, approaches

to social studies content, and definitions of
social studies as inquiry.

Findings
Taxonommy of My Own Beliefs
Perceived purpose of social studies. I

have referred to my preference for the libera-
tory classroom, and, as such, have inter-
nalized a conceptual definition of social stu-
dies education that reaches beyond the
facts and chronology of history to include a
critical and social justice framework. It is an
activist framework that advocates the tea-
ching of social studies to engage social
problems with a view to improving the quality
of life for a global citizenry.

Defining citizenship. I agree that the pri-
mary purpose of social studies is citizenship
education, as stated in the Expectations of
Excellence: National Standards for the
Social Studies (National Council for the
Social Studies [NCSS], 1994): “The primary
purpose of social studies is to help young
people develop the ability to make informed
and reasoned decisions for the public good
as citizens of a culturally diverse, democratic
society in an interdependent world,” but in
defining citizenship for myself, I go beyond
the participatory citizen, aligning myself with
the social justice citizen that Westheimer &
Kahne (2004) describe.

Approaches to social studies content.
When I map the content of social studies, I
begin with its stated purpose as the vehicle
for molding young citizens. The content ser-
ves the purpose of helping students become
informed decision-makers and is not the fo-
cus for me. I believe that learning from our
mistakes means engaging with the content
in ways that inform persistent problems, not
merely learning out a sense of fondness for
facts.

Defining “social studies as inquiry.”
Teaching with the constructivist ideology I
have embodied necessitates employing
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student-centered organizational, assess-
ment, and pedagogical structures. I hold the
experienced constructivist view of social
studies as inquiry, characterized by student-
motivated activities that emerge from critical
habits of thought. I envision the motivational
power of giving students “voice and choice”
(Wade, 2003) in their classroom, perfor-
mance-based assessment, and active,
inquiry-based strategies. I understand that
the inquiry-based classroom takes many
forms, from guided inquiry—wherein the
questions are formulated and posed by the
teacher—to student-initiated inquiry—
wherein the questions are formulated and
posed by the student. Social studies as
inquiry rests anywhere along this continuum,
with the goal of engendering true habits of
inquiry in the citizens of our classrooms and
our culture. Ideally for me, inquiry in the
social studies classroom looks like students
identifying and addressing social issues.

Taxonomy of My Students’ Beliefs
While I have spent a number of years

considering these issues, my students came
to me with largely unexamined notions of
the purpose of social studies, citizenship,
and the content of social studies (on-line,
pre-class survey, spring 2004). I knew we
would be far apart in our ideologies, but a
look at the data described just how far. The
students themselves became aware of the
distance they had to travel. In the process
of creating a rationale for their teaching as
well as in their final evaluations of the course,
they suggested future students be given
earlier opportunities to consider the purpose
of social studies education and more time
to build a rationale, as this was their first in-
vitation to have done so.

Perceived purpose of social studies.
Most responses focused on learning the
content of social studies, falling in the pre-
servationist and functionalist categories

(see Table 1). Only three students mentio-
ned the word “citizenship.” Ten students
(38%) indicated very traditional approaches
to learning content for content’s sake: “The
purpose of social studies is to look back on
our history and the history of others. This in-
cludes dates, wars, and presidents, as
well as many other things,” or “the purpose
of social studies is to teach people about
our history and histories of the world.” In
this category, students mentioned the
importance of learning from our mistakes,
but in a way that suggests their beliefs are
un-examined and rote, without any expla-
nation of what is learned from our mistakes
and how that impacts the present: “Social
Studies to me is History, and History is the
subject that really depicts our lives. The
saying History repeats itself is my motto. I
do believe that it is important for the world
to understand that many events in history
have already occurred,” and “The purpose
of social studies is to teach the children of
today about the past. They say that you can
learn from past mistakes, and there is no
better way to discover the mistakes of the
past without history.”

Thirteen students (50%) talked about
the importance of learning content, but
related that learning in some way to the
present and how understanding the past
helps us function better today and make
better choices. Students wrote, “The pur-
pose of social studies is to keep students
up to date on what is going on in the world
around them and how it effects [sic] them”;
“The purpose of social studies, in the broad-
est sense, is to study humanity, particularly
how humans interact, and to seek to learn
from it”; and “Social studies helps us under-
stand the past and why events happened
the way they did. Social studies also tries to
explain what factors and past experiences
influence our decisions and how they affect
the choices we make.”
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The three students (12%) whose res-
ponses fell in the “activist” category went a
step further by talking about how social
studies content is useful for creating an
active citizenry that effects change: “The
purpose of social studies is to make students
active citizens by giving them the know-
ledge, understanding, and tools necessary
to make the world and this country a better
place.”

Defining citizenship. My analysis of the
writing responses to the citizenship activity
showed that a majority of students placed
themselves somewhere along the conti-
nuum from “responsible” to “participatory”
(88%) (see Table 1). While most did not res-
pond to the prompt about their satisfaction
with their location on the continuum, 11 of
the 26 (42%) indicated a desire to move to
a more active location in the future. Their
comments indicate awareness of citizenship
as a process of development, discussing
their status in terms of evolution and change:
“Ideally I would like to see myself evolve to
a more participatory citizen and fight social
injustice.” Another student wrote,

“I don’t feel I am where I want to be as a
citizen. I feel I am in a cross between res-
ponsible and participatory and I want to be
somewhere between participatory and
social justice. I think sometimes there are
issues that will not be changed without some
type of social justice action. I want to be a
person that can physically and verbally stand
up for big issues without having to be scared
to place myself on a thin line and possibly
have to face consequences.”

Several described how their political and
social contexts would change the way they
lined up on the continuum. Two students
aligned between responsible and partici-
patory talked about political context, stating,
“If the cause was good I would move my
stance,” and, “If I see something wrong, I
won’t be afraid to stand up against it.” Others

talked about how they envisioned their
status changing once they established
themselves in their professional life and no
longer had the demands of school.

Approaches to social studies content.
The concept maps showed that most stu-
dents approach the content of social
studies from a fact-based perspective. The
ten students (39%) who mapped social
studies as knowledge-laden identified the
dis-ciplines at the top of the hierarchy as
discrete elements of social studies—i.e.,
listing history, sub-dividing it into world and
American, giving historical examples, and
then doing the same for government, socio-
logy, etc. (Appendix A). Their maps listed
people, places, and events, and did not
address ways in which these were inter-
related conceptually. The 10 students (39%)
who mapped social studies as content-
focused listed the disciplines at the top of
the hierarchy but included concepts in
supporting evidence and in cross-links. The
four students (15%) who mapped the social
studies as concept-focused mapped a mix
of facts and concepts at the top of the
hierarchy and made numerous linkages
across the top hierarchy (Appendix B). The
two students (7%) who mapped the social
studies as concept-laden listed core con-
cepts at the top of the hierarchy, such as
building critical thinking and citizenship skills
and used both concepts and facts to support
them.

Defining “social studies as inquiry.” In
defining and understanding the process of
inquiry, I found that my students had very
little background. Their descriptions of the
inquiry-based classroom focused on lively
teacher-led discussion, with any reference
to the research process mostly absent, so
that only 6 student responses (23%) fell any-
where along the continuum. Four of those
students described structured inquiry, one
described guided inquiry, and one
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described student-initiated inquiry, for
example: “Inquiry is happening when
students are actively engaged in
answering their own questions and taking
responsibility for their own curiosities about
the world. It looks like stu-dents doing their
own active research.” These students
described inquiry as a focus on ques-
tioning the validity of sources and engaging
with controversial questions through
research, while the majority des-cribed
teacher-led question and answer se-
ssions, the purpose of which was to motivate
learning through activating prior knowledge,
such as: “Questions could be asked by
students and teacher about the lesson.  A
quiz could be given or the teacher could
allow for open-discussion.  This allows the
teacher to see if the students acquired the
information,” or “Inquiry in the social studies
classroom looks like the teacher addressing
the class with a controversial, historical
question.” Their responses demonstrate a
lack of understanding of the inquiry con-
tinuum, as well as no small confusion over
the difference between teacher-led
question-and-answer periods that generate
factual recall and concept-based, research-
supported discussions.

Typology of Social Studies Students
Of the three types of orientations to

social studies, 9 of my students (35%) were
preservationist/responsible, sixteen (62%)
were functionalist/participatory, and one
(3%) was activist/social justice (Table 2). The
overall typology mirrors the results from the
beliefs taxonomy (Table 1), where most stu-
dent responses are in the lower and middle
portions of the continuum, with few at the
far end. Student response summaries are
comparable on purpose of social studies
and citizenship and are somewhat less
typical for content and inquiry categories
(see Tables 1 and 2).

Conclusion
The data confirm that the gap between

my students and me is wide and problema-
tic, but more importantly, it shows the nature
of the gap. While our definitions of citi-
zenship, the purposes of social studies, so-
cial studies as inquiry, and the content of
social studies veered in radically different
directions, the data also showed me some
points of entry, where student perceptions
appeared tentative, reflective, and open to
further discussion, such as with student
perceptions of themselves as citizens.

The data also indicate certain aspects
of conceptual orientation that are largely
unexamined, such as definitions of the purp-
ose of social studies and social studies as
inquiry. Student responses to the journal
prompt on social studies-as-inquiry, in par-
ticular, suggest their lack of experience with
democratic processes in social studies and
social science classrooms, and corroborate
the findings on their conceptions of the pur-
pose and nature of social studies. Students
have had a preponderance of fact-based
history classes as part of their licensure pro-
gram, and from that apprenticeship, they
perceive its primary purpose as conveyance
of facts with little connection to the present.
While the majority listed the multiple dis-
ciplines that comprise social studies, they
made few connections across the content
of disciplines. These findings parallel those
of Onosko (1991), who suggested student
perceptions of social studies as knowledge
transmission may pose a barrier to critical
thinking.

Implications
From the data presented, it is easy to

see how a confusing classroom culture that
highlighted the gap between my students
and me might have emerged, rather than
a safe environment from within which one
could gain new perspectives through deli-
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beration and inquiry. This study represents
the first step in my process of bridging that
gap by developing my own practical theory
for the democratic classroom—under-
standing the orientations of my students in
relation to myself. I knew before I conducted
it that the question is a complicated one,
and that the answer would mean re-
considering what version of democracy was
suitable for my classroom. It has forced me
to think about a more situated pedagogy
and a more practical theory for my own
democratic classroom.

In my complicated struggle to under-
stand what was happening, Windschitl’s
(2002) framework helped structure my in-
quiry in a manageable way. I saw his
heuristic as a four-step model I could follow
as I interrogated my own constructivist prac-
tice. He has argued that teachers’ ill-defined
notions of constructivism and democratic
classrooms are perhaps the greatest obsta-
cles to the success of such classrooms, and
I am inclined to agree.

Situating myself anew. In thinking about
situated pedagogy, this study has given me
a clearer picture of the dilemmas my stu-
dents face as they enter my democratic
classroom and face my constructivist ideo-
logy. I see that much of our disconnection
is because my students simply have not
been introduced to foundational ideologies
of democratic classrooms. They have never
been asked to think about how the content
of social studies would be applied to social
issues or what type of citizen they consider
themselves to be. They have difficulty
thinking about social studies as inquiry, let
alone implementing inquiry based strate-
gies, because they have little to no expe-
rience learning in that type of environment.

I am reminded of what I thought I had
already learned—that teaching begins with
the learner. We are charged with meeting
our students where they stand, of balan-

cing the old and the new. There is always a
gap between teacher and student, but the
question is the method and pace at which
to begin bridging it. The best work happens
in classrooms when “the easy and the
difficult are duly proportioned to each other
. . . too much that is easy gives not ground
for inquiry; too much that is hard renders
inquiry hopeless” (Dewey, 1933, p. 290).

In planning for subsequent semesters,
I redesigned my curriculum so that we could
begin in a way that was far more comfortable
for my students, crafted it so that student
locations, rather than my own, become the
foundation upon which I build. My approach
to teaching about teaching has, of necessity,
shifted from the conviction that student-
centered strategies constitute “best practice”
to understanding that what is “best” is what-
ever strategy helps students reach learning
goals. No strategy that “renders inquiry
hopeless” (Dewey, 1933, p. 290) can be
called successful. I am thinking more with
my students about evaluating which me-
thods work best with what content, strate-
gies, and learners, rather than about how
to teach them to use inquiry-based stra-
tegies. As Dewey et al. (1904) have stated,
“criticism should be directed to making the
professional student thoughtful about his
[sic] work in the light of principles, rather
than to induce in him [sic] a recognition that
certain special methods are good, and
certain other special methods bad” (p. 23).
It has been useful for my students and me
to view continua, so that just as I ask them
to align themselves on numerous criteria
in creating their rationale for social studies
teaching, I present a continuum of possible
strategies for them to consider.

Toward a more practical theory.
Obviously, my pie-in-the-sky version of the
democratic classroom was not appropriate
or realistic for the methods class. We
wouldn’t want driver’s education or
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skydiving classes to be democratic, in the
sense that students have “voice and choice”
(Wade, 2003) and power over the
curriculum. In like ways, methods is in part
a skills-based class with increasing
external demands made from state
governments and accrediting agencies to
prescribe the curriculum. My goal for the
democratic classroom has become not to
have one immediately, but to move from a
collection of individuals com-peting for
grades and credits to a community of
learners. It is, after all, ridiculous to think
that democratic classrooms must be man-
dated. I affirm Shor’s (1996) finding and
agree not to “instantly shed or deny the au-
thority I bring to the class,” (p. 18) but rather
to accept and respect my “natural authority”
(Dewey, 1916).

I plan to provide more of the structure to
which my students are accustomed and
within that structure, carve out spaces for
democracy. My “practical theory” of the de-
mocratic classroom then reclaims “educa-
tion as the practice of freedom” (Freire,
1970) with a new definition of practice and
a new definition of freedom. What is “best
practice” is what works for each individual
learner, wherever she or he may be situated.
What is “freedom” is respect for that positio-
nality, with the understanding that each
class member (including myself) partici-
pates according to the breadth and depth
of her or his respective experience. The
notion of deep and disciplined inquiry—
attention to history and philosophy (Dewey,
1904)—remains the foundation. I see that
presenting students with the range of possi-
bilities for where they may be positioned on
the continuum gives them not only the
opportunity to tell their peers and me who
they are, but also the opportunity to consider
who they might become. I was lacking a
healthy respect for the journey they have to
make.

That said, are there spaces for demo-
cracy in the methods course? If so, where?
For me, the answer is, there must be, if we
support beginning teachers in their process
of becoming educators of our citizens.
These spaces are smaller and of a different
shape than the wide-open spaces of which
I had dreamed, but the tradeoff is an oppor-
tunity to connect with my students on more
equal footing. I acknowledge that assump-
tions I was making about my students
erected a barrier between us and that
deeper understanding of our differences is
easing and enriching our journey. I also
acknowledge and accept that the “discom-
forts of democracy” (Schor, 1996) embed-
ded in the construct itself. That said, I realize
I am even less willing to give up on the
theoretical, the difficult, the democratic. That
is as far as I have come. My personal prac-
tical theory of the democratic classroom is
currently under study. I have yet to consider,
given what I now know, what structures to
establish en route to an increasingly more
democratic environment. I am considering
ways help students see how democratic
classrooms might work in their teaching
futures. The larger issues of university
cultural and political issues that impact the
teaching of teachers also need attention,
as Windschitl (2002) suggests. It is my
humble hope that my students and I weather
the journey well.
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Preservationist/

responsible

Functionalist/

Participatory

Activist/

Social Justice

35 62 3

Table 2
Overall Social Studies StudentTypology by Percentage

1 2 3

purpose 38 50 12

citizenship 27 70 3

content 39 39 15

inquiry 15 3 3

Table 1
Social Studies Student Beliefs Taxonomy by Percentage
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EDUCAŢIA/ CULTURĂ CIVICĂ - OPŢIUNI CURRICULARE,
DESCHIDERE EUROPEANĂ

Angela TEŞILEANU,
Centrul Naţional pentru Curriculum şi

Evaluare în Învăţământul
Preuniversitar

Abstract: The article presents the place of Civic Education/Culture in the Romanian system of
Education: the subjects for Civic Education, the types of schools and the level of teaching it.
In the final it is presented the European dimension of the subject curriculum for Civic Education/
Culture promoting aims in accordance with European documents, the direct contribution to the
development of interpersonal, intercultural, social and civic competences as key competences
established at European level and the mediate contribution to develop some other key
competences - communication in mother tongue, cultural awareness, „learning to learn”.

I. Cum se regă-
seşte Cultura civică
în curriculumul for-
mal din sistemul
românesc de învă-
ţământ?

O analiză a modului în care educaţia/
cultura civică se regăseşte, în prezent, în
învăţământul românesc pune în evidenţă
prezenţa acesteia, fie ca abordare discipli-
nară, fie ca abordare integrată.

În abordarea disciplinară, educaţia/cul-
tura civică poate fi studiată de elevi ca ma-
terie specifică, cu statut diferit:

- disciplină de trunchi comun în învăţă-
mântul primar şi în cel gimnazial: Educaţie
civică, la clasele a III-a si a IV-a, Cultură ci-
vică, la clasele a VII-a si a VIII-a;

- disciplină opţională (ca ofertă curricu-
lară centrală de disciplină opţională), în învă-
ţământul primar, gimnazial şi în cel liceal:
Educaţie europeană, la clasele a III-a si a
IV-a, Cultură civică, la clasele a V-a şi a VI-
a,Educaţie civică, Drepturile omului, în liceu.

În abordarea integrată, educaţia/cultura
civică poate fi studiată de elevi în învăţă-
mântul liceal, dar şi la şcoala de arte şi me-
serii, ca parte a unui discipline, sau în legă-
tură cu alte discipline în cadrul aceleiaşi arii
curriculare, Om şi societate; în această si-
tuaţie, se regăseşte, de asemenea:

-  în trunchiul co-
mun:Studii sociale, la
clasele a XII-a, în li-
ceu, la specializarea
ştiinţe sociale, Cultu-
ră civică/antrepreno-

rială, la şcoala de arte şi meserii;
- în curriculumul la decizia şcolii (ca

ofertă curriculară centrală de disciplină
opţională): Competenţă în mass-media, în
liceu.

II. Care este finalitatea studierii
Educaţiei/Culturii civice?

În dezvoltarea curriculumului şcolar
există neîndoielnic elemente de specificitate
şi de progresie în ceea ce priveşte obiecti-
vele/competenţele urmărite în activitatea
didactică, potrivit disciplinei, abordării aces-
teia, nivelelor de şcolaritate şi intereselor
exprimate de elevi. Dincolo, însă, de variaţiile
pe care le comportă dezvoltarea curricu-
lumului şcolar pentru Educaţie/Cultură
civică, pot fi puse în evidenţă accente co-
mune şi, în esenţă, o singură finalitate: for-
marea şi dezvoltarea la elevi a competen-
ţelor specifice civismului, în sens larg; acest
lucru are în vedere formarea şi dezvoltarea
competenţelor cetăţeanului în relaţie cu so-
cietatea şi cu statul, având drept fundament
acele competenţe ale elevilor care asigură,
valorizarea propriei persoane în societate,

“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.”
Mahatma Gandhi
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în condiţii de demnitate. Se poate explica
astfel caracterul complex, sistematic şi de
lungă durată al procesului de socializare, al
educării elevilor în spiritul civismului.

III. Care este „filosofia” curriculu-
mului pentru Educaţie/Cultură civică?

Curriculum-ul şcolar pentru Educaţie/
Cultură civică reflectă specificul disciplinei
şi componentele esenţiale ale acesteia:
cunoştinţe, deprinderi civice, valori şi atitudini
civice.

Deprinderile civice pot fi deprinderi inte-
lectuale (identificarea, descrierea, explica-
rea şi analiza, evaluarea unor poziţii, luarea
unei poziţii, apărarea unei poziţii) şi deprin-
deri de participare. Valorile pot exprima atât
drepturi ale cetăţenilor (drepturile omului,
libertatea, proprietatea etc.), cât şi obligaţii
ale cetăţenilor (responsabilităţi, dreptatea,
egalitatea, participarea etc.). Atitudinile civice
exprimă poziţia faţă de o anumită valoare
(de exemplu, respectul faţă de demnitatea
persoanei, faţă de modul de viaţă al altor
persoane etc.).

Încercarea de a înţelege „filosofia” curri-
culumului pentru Educaţie/Cultură civică,
indiferent de modelul concret de proiectare
curriculară (pe obiective – cadru şi de refe-
rinţă -, în învăţământul primar şi în cel gimna-
zial, pe competenţe – generale şi specifice
-, în învăţământul liceal) presupune identifi-
carea unor modele posibile, de fapt, a nive-
lurilor posibile de realizare a demersului di-
dactic, pornind de la curriculumul şcolar:

- Educaţia despre …, care  vizează
dobândirea de către elevi a unui ansamblu
de cunoştinţe, deprinderi etc.;

- Educaţia prin …, care presupune ca
elevii să înveţe prin intermediul experienţelor
practice, participative;

- Educaţia pentru …, care cuprinde
celelalte două componente şi implică, de
exemplu:  exersarea conceptelor şi a deprin-
derilor de participare, interiorizarea valorilor

şi formarea atitudinilor, valorizarea conţi-
nuturilor, structurarea unor comportamente
raportate la valorile dobândite, susţinerea
sau respingerea unor practici şi atitudini,
depăşirea unor dificultăţi, a unor conflicte,
asumarea de responsabilităţi.

„Educaţia despre”reprezintă un nivel mi-
nimal de realizare a curriculumului şcolar şi
se realizează cel mai uşor; exemplifică
dimensiunea descriptivă a Educaţiei/Culturii
civice. „Educaţia prin” reprezintă un nivel de
mijloc, exemplificând, cu privire la Educaţia/
Cultura civică, dimensiunile normativă (de
familiarizare a elevilor cu valorile şi normele
sociale) şi interogativ – reflexivă (de reflecţie
critică asupra valorilor şi a normelor sociale).
„Educaţia pentru” reprezintă un nivel supe-
rior de realizare a curriculumului şcolar, cel
mai complex şi mai greu de atins; exem-
plifică dimensiunea practică, componenta
acţională a Educaţiei/Culturii civice (forma-
rea de atitudini şi comportamente civice,
exersarea acestora). Ca dominantă, curricu-
lumul şcolar pentru Educaţie/Cultură civică
este orientat către acţiune, accentuând ca-
racterul practic-aplicativ al predării-învăţării
acestei discipline.

Cu siguranţă că identificarea unor ni-
veluri posibile de realizare a cerinţelor
curriculumului şcolar poate fi realizată şi la
alte discipline din aria curriculară Om şi
societate sau din alte arii curriculare.  Se
poate, însă pune în evidenţă o particularitate
în ceea ce priveşte semnificaţia distincţiei
menţionate, pentru Educaţia/Cultura civică,
în raport cu alte discipline. „Educaţia despre”
poate viza  cunoştinţe, deprinderi şi valori;
o persoană care rămâne la acest nivel de
discurs civic se poate referi şi la cunoştinţe
şi la deprinderi şi la valori, dar din „exteriorul”
acestora; cunoştinţele şi deprinderile nu sunt
operaţionale, nu pot fi utilizate în alte con-
texte, iar valorile nu sunt interiorizate. Astfel,
componenta acţională, accentuarea
caracterului practic-aplicativ al Educaţiei/
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Culturii civice asigură, în esenţă, realizarea
finalităţii disciplinei, respectiv formarea şi
dezvoltarea la elevi a competenţelor spe-
cifice civismului, exercitate, mai târziu în
viaţă, ca  adulţi; asigură, de asemenea valo-
rizarea disciplinei sub aspectul utilităţii şi
contribuţiei acesteia la inserţia socială a per-
soanei şi la asumarea de către orice persoa-
nă a cetăţeniei active. După cum, un nivel
strict descriptiv, exclusiv al „Educaţiei des-
pre” este de natură să-i situeze pe elevi la
un nivel abstract, fără trimitere la viaţă reală
şi fără nicio relevanţă în raport cu aceasta.

IV. Opţiuni în dezvoltarea curriculu-
mului pentru Educaţie/Cultură civică. Ce
provocări implică aplicarea curriculum-
ului şcolar pentru Educaţie/Cultură
civică?

În învăţământul primar, curriculumul
şco-lar pentru Educaţie civică, aplicat în
clasele a III-a – a IV-a, răspunde necesităţii
de alfabetizare civică a şcolarilor mici.
Aceştia sunt familiarizaţi cu limbajul, cu
activităţile specifice de învăţare şi sunt iniţiaţi
în practicarea unui comportament civic într-
o societate democratică. Opţiunile
curriculare la nivelul învăţământului primar,
exprimate prin obiectivele cadru şi prin
obiectivele de referinţă sunt reprezentate de
accentul esenţial pus pe:

- recunoaşterea valorii şi a demnităţii
persoanei;

- identificarea drepturilor copilului,
dublate de îndatoriri;

- identificarea atitudinilor faţă de lucruri,
plante şi animale;

- respectarea regulilor diferitelor grupuri
din care fac parte elevii;

- identificarea tipurilor de relaţii din
cadrul grupurilor din care elevii fac parte;

- recunoaşterea cadrului de realizare
a scopurilor stabilite la nivel individual
(comunitatea locală, societatea, naţiunea
etc.).

Elementele de conţinut din curriculumul
şcolar pentru Educaţie civică, în clasele a
III-a – a IV-a, au în vedere:

- persoana;
- raporturile noastre cu lucrurile şi

fiinţele;
- raporturile noastre cu ceilalţi oameni;
- comunitatea;
- societatea şi statul.
Realizarea obiectivelor cadru şi a obiec-

tivelor de referinţă propuse prin curriculumul
şcolar pentru învăţământul primar implică
valorificarea experienţei, specifice vârstei,
pe care o au elevii în ceea ce priveşte
apartenenţa lor la familie, la grupurile de joc
şi de învăţare, relaţiile specifice cu instituţii
şi organizaţii din comunitatea în care trăiesc;
implică, de asemenea, potrivit particu-
larităţilor vârstei, accentuarea dimensiunilor
afectiv-atitudinale asociate celei cognitive,
exersarea participării şi a comportamentului
civic activ, comunicativ, tolerant, liber şi
responsabil.

În învăţământul gimnazial, curriculumul
şcolar pentru Cultură civică, aplicat în clasele
a VII-a – a VIII-a, propune analizarea
valorilor, principiilor şi conceptelor de bază
ale democraţiei, exersarea practicilor spe-
cifice unui regim politic democratic. Opţiunile
curriculare la nivelul învăţământului gimna-
zial, exprimate prin obiectivele cadru şi prin
obiectivele de referinţă sunt reprezentate de
accentul esenţial pus pe:

- analizarea dinamicii vieţii şi activităţii
în familie, grupuri, şcoală, societate;

- înţelegerea semnificaţiei respectării
drepturilor omului;

- analizarea principalelor aspecte (de
ordin politic, istoric şi economic) ale siste-
mului politic din România;

- înţelegerea valorilor şi a principiilor
democraţiei constituţionale;

- analizarea raporturilor cetăţean – stat;
- înţelegerea corelaţiei dintre realizarea

scopurilor în plan individual şi social, pe de
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prin oferta curriculară de tip opţional. Astfel,
în clasa a V-a, oferta curriculară centrală de
disciplină opţională este centrată pe educa-
ţia moral – civică a elevilor, ca alfabetizare
morală care să completeze alfabetizarea
civică realizată în învăţământul primar. În
egală măsură, propunerea se constituie
într-un mijloc eficient de contracarare, prin
curriculumul oficial, a curriculumului ascuns,
la această vârstă elevii fiind asaltaţi de
numeroase exemple de comportament lipsit
de repere etice, din mass-media, dar şi de
exemple oferite de persoane din comu-
nitatea în care trăiesc. În clasa a VI-a, oferta
curriculară centrală de disciplină opţională
este focalizată pe drepturile copilului, urmă-
rind valorificarea capacităţii elevului de 12
ani de a înţelege, de a reflecta critic asupra
propriilor drepturi şi de a se implica în promo-
varea şi în apărarea acestora.

Acest rol este îndeplinit şi de oferta curri-
culară centrală de curriculum la decizia şcolii
din liceu: Educaţie civică, Drepturile omului,
Competenţă în mass-media. O menţiune
aparte se cuvine referitor la curriculumul
şcolar pentru Competenţă în mass-media.
Acest curriculum şcolar reprezintă nu doar
unul dintre exemplele de abordare integrată
a Educaţiei/Culturii civice, ci şi un bun
exemplu de apropiere a şcolii de viaţă. Pro-
punerea a fost determinată, în esenţă de
creşterea consumului de mesaje transmise
prin mass-media la nivelul copiilor şi a
tinerilor (urmare a unei dezvoltări fără pre-
cedent a mass-media sub aspectul diver-
sificării tipurilor de mesaje transmise şi a
modalităţilor de transmitere a mesajelor), dar
şi de implicarea mass-media în procesul de
funcţionare a unei societăţi democratice.
Propunerea a reunit profesori şi ziarişti, în
scopul depăşirii dimensiunii ilustrativ - infor-
mative a realizării educaţiei pentru mass-
media în şcoală şi a formării la tinerii care
se raportează la mass-media, a com-
petenţelor de selecţie valorică, analiză şi
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o parte, şi participarea activă la viaţa comu-
nităţii şi la procesul decizional, pe de altă
parte;

- recunoaşterea rolului cetăţeanului în
societate;

- analizarea semnificaţiei valorilor fun-
damentale studiate, pentru propria persoa-
nă, dar şi pentru societatea în care trăiesc
elevii.

Elementele de conţinut din curriculumul
şcolar pentru Cultură civică, în clasele a VII-
a – a VIII-a, au în vedere:

- viaţa în societate;
- sistemul politic în România;
- raportul dintre cetăţean şi stat;
- autoritatea. Libertatea şi responsabili-

tatea. Dreptatea şi egalitatea. Proprietatea.
Patriotismul.

Influenţa educativă cu caracter sistema-
tic în ceea ce priveşte Educaţia/Cultura civi-
că este completată prin curriculumul şcolar
dezvoltat pentru disciplinele opţionale.
Acestea pot fi propuse şi realizate de către
orice şcoală, pornind de la propunerile
profesorilor, de la interesele şi opţiunile
exprimate de elevi. În acest context, însă,
avem în vedere curriculumul şcolar dezvol-
tat ca ofertă curriculară centrală de disciplină
opţională. Interesul pentru acest tip de curri-
culum are în vedere două aspecte impor-
tante în ceea ce priveşte predarea – învăţa-
rea Educaţiei/Culturii civice: pe de o parte,
constituirea curriculumului propus ca exem-
plu de bună practică, ceea ce justifică înca-
drarea acestuia în oferta curriculară centrală
şi posibilitatea de a fi aplicat de cadrele
didactice din ţară; pe de altă parte, asigu-
rarea, prin acest tip de ofertă curriculară, a
continuităţii în studierea Educaţiei/Culturii
civice. În condiţiile în care studierea Educa-
ţiei/Culturii civice începe în clasele a III-a –
a IV-a din învăţământul primar şi se reali-
zează, apoi în clasele a VII-a – a VIII-a, în
gimnaziu, continuitatea şi coerenţa studierii
Educaţiei/Culturii civice se realizează doar



raportare critică la mesajele transmise.
Dezvoltarea la tineri a acestor competenţe
reprezintă aspecte esenţiale şi pentru un
comportament activ şi responsabil al aces-
tora ca viitori cetăţeni, curriculumul şcolar
contribuind la realizarea educaţiei civice prin
mass-media.

Realizarea obiectivelor/a competenţelor
vizate de curriculumul şcolar pentru Edu-
caţie/Cultură civică implică, dincolo de
specificul demersului implicat şi „provocări”
comune; dintre acestea, pot fi menţionate:

- orientarea către latura pragmatică a
aplicării curriculumului prin accentuarea
caracterului practic – aplicativ al demersului
didactic, în sensul realizării conexiunii ex-
plicite între ceea ce se învaţă şi scopul
pentru care se învaţă;

- asigurarea echilibrului între dimensiu-
nea cognitivă a învăţării şi cea axiologică,
afectiv-atitudinală şi morală, din perspectiva
finalităţilor educaţiei, dar şi a disciplinei
studiate.

Modul concret prin care cadrele didac-
tice pot să răspundă la aceste provocări ţine
nu doar de creativitatea acestora, ci şi de
gradul în care valorifică recomandările
incluse în curriculumul şcolar, referitoare la:

- proiectarea activităţii didactice în
concordanţă cu situaţiile concrete de
predare – învăţare;

- organizarea activităţilor de învăţare,
prin implicarea activă a elevilor, prin partici-
parea acestora la discuţii şi dezbateri în
clasă, prin utilizarea unor metode interactive
care pot contribui la exersarea lucrului în
echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei, la
dezvoltarea capacităţii de comunicare, de
manifestare a spiritului critic, tolerant,
deschis şi creativ al elevilor, la implicarea
elevilor în exerciţii de luare a deciziei, de
propunere a unor strategii de rezolvare de
probleme în colectivul din care fac parte, în
şcoală sau în comunitate;

- utilizarea unor instrumente didactice
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de tipul dosarelor tematice, portofoliilor,
plan-şelor, materialului bibliografic
suplimentar etc.;

- îmbogăţirea demersurilor didactice
curente prin activităţi suplimentare, aşa cum
sunt: realizarea unor activităţi tip proiect (de
exemplu, project citizen, proiecte în bene-
ficiul comunităţii, debate, rezolvarea de con-
flicte), implicarea elevilor în activităţi de
voluntariat la nivelul comunităţii ilustrările
prezentate reprezintă, de altfel, şi exemple
de bună practică, activităţi realizate de elevi,
care s-au bucurat de interesul şi implicarea
acestora.

V. Dimensiunea europeană a curri-
culumului şcolar pentru Educaţie/
Cultură civică

Curriculumul şcolar pentru Educaţie/
Cultură civică, prin opţiunile formulate pre-
supune o deschidere europeană, care
poate fi urmărită la diferite niveluri.

La nivelul elaborării şi fundamentării
curriculumului şcolar, dimensiunea
europeană vizează:

- propunerea unor demersuri concor-
dante cu recomandări cuprinse în docu-
mente europene, precizate explicit;

- valorificarea cadrului educaţional,
pentru a marca, potrivit unei devize asumate
la nivel european, concentrarea influenţelor
educaţionale către un scop comun.

Dimensiunea europeană poate fi urmă-
rită şi la nivelul finalităţilor urmărite; chiar
dacă la nivel european, din punct de vedere
terminologic domeniul este denumit extrem
de divers (educaţie civică, cultură civică,
educaţie cetăţenească / pentru cetăţenie,
studii sociale), chiar dacă, curriculumul for-
mal pentru educaţie civică propune abordări
diverse (discipline separate, abordări inte-
grate sau transcurriculare, o îmbinare a celor
doua variante menţionate anterior), se poate
vorbi despre finalităţi comune: pregătirea
elevilor pentru participarea la viaţa socială



şi pentru exersarea cetăţeniei active,
promo-varea identităţii şi a cetăţeniei
europene. Şi aceasta, chiar dacă finalităţile
sunt urmărite ţinând cont de tradiţiile
istorice, culturale şi sociale specifice
fiecărei ţări.

La nivelul scopurilor urmărite, dimensiu-
nea europeană are în vedere contribuţia
Educaţiei/Culturii civice la formarea com-
petenţelor-cheie în contextul asigurării
educaţiei de bază a elevilor şi la continuarea
dezvoltării competenţelor-cheie în cadrul
învăţământului postobligatoriu, pentru asi-
gurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii.

Cele 8 domenii de competenţe-cheie
stabilite la nivelul Comisiei Europene, răs-
pund obiectivelor asumate pentru dezvolta-
rea sistemelor educaţionale şi de formare
profesională în Europa (procesul Barcelona-
Copenhaga). Cu toate că domeniile de
competenţe-cheie au un pronunţat caracter
interdisciplinar, se poate vorbi despre
intervenţia prioritară a unor discipline la
formarea anumitor competenţe-cheie, după
cum se poate vorbi despre o contribuţie, fie
şi nuanţată a aceloraşi discipline la formarea

altor competenţe-cheie. În acest sens,
studiul Educaţiei/Culturii civice:

- vizează direct competenţele inter-
personale, interculturale, sociale şi civice,
indispensabile vieţii active într-o societate a
cunoaşterii specifică secolului XXI;
exemplificând, în  curriculumul şcolar pentru
Educaţie/Cultură civică se regăsesc
competenţe civice propuse la nivel
european şi care includ:

- deprinderi (de exemplu, raportarea
critică la informaţia din mass-media,
participare la activităţile comunităţii,
participare la rezolvarea problemelor
comunităţii);

- atitudini (de exemplu, înţelegerea
apartenenţei la o localitate, ţară şi la întreaga
lume, pregătirea pentru participarea la
luarea deciziilor din cadrul comunităţii,
participarea la activităţi civice şi de
voluntariat).

De asemenea, studiul Educaţiei/ Culturii
civice contribuie la formarea progresivă a
competenţelor-cheie în ceea ce priveşte
comunicarea în limba maternă,
sensibilizarea la cultură, „a învăţa să înveţi”.
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ISTORIE RECENTĂ, MEMORIE, NOSTALGIE – ARGUMENT
PENTRU “O ISTORIE A COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA”

Mihai STAMATESCU,
Liceul "Traian Lalescu", Orşova

Abstract:  There are persons who keep for themselves a double memory of the communism: the
personal one (of the childhood and of the adolescence during the 50s), unspoiled by the communist
ideology and quite hostile towards it, and an „official” memory, inoculated during the lessons of
communist political-ideological learning.
There are two parallel memories, relatively autonomous, contradictory and, at the same time,
rival. The '60s and '70s generation conjures up , most frequently, its childhood and adolescence
in a detached manner, humourously, ironically and sarcastically. The generation of the '90s does
not have got a historical memory of the communist era, due to natural reasons. These are the
reasons why its systematic contact to the communist regime through school mediation is
necessary.

Martorul este me-
moria istoriei. Istoricul
este martorul memo-
riei. Dacă cei doi nu
sunt contemporani sau nu au şansa să se
întâlnească, atunci istoricul caută o altă
memorie a istoriei: cea a documentelor. Nici
martorul şi nici istoricul nu prezintă însă
trecutul ”aşa cum a fost”, ci doar propria lor
imagine, propria lor versiune despre acel
trecut. Ea – imaginea, versiunea – poate fi
mai mult (chiar complet!) sau mai puţin
subiectivă. Şi unul şi celălalt sunt puternic
”determinaţi istoric” de propria educaţie, de
contextul social sau politic în care se mişcă,
de accesul la informaţie sau la documente,
ca să nu mai vorbim despre umorile, am-
biţiile şi chiar interesele personale sau de
grup pe care le reprezintă. Ceea ce rezultă
este întotdeauna o imagine deformată
asupra trecutului, de unde şi ideea că istoria
este, mai degrabă, reprezentarea noastră
mentală despre trecut, decât realitatea
acelui trecut. Concluzia e la îndemână: is-
toria nu este definitivă, absolută sau imua-
bilă. Este doar provizorie şi chiar perisabilă.

Despre memorie vom spune că ea nu
este întotdeauna fidelă. Chiar de bună cre-
dinţă fiind, memoria te poate păcăli. De unde
expresia: ”mă înşeală memoria”. Şi martorul
şi istoricul uită, dar, de regulă, martorul uită
mai onest decât istoricul care uită deliberat.

Şi unul şi celălalt au
o memorie şi o uitare
selective, dar din
motive diferite. O

explicaţie poate fi faptul că martorul este
implicat (sigur, mai mult, mai puţin sau deloc)
în eveniment, în timp ce istoricul priveşte
evenimentul din afară, din exterior. O altă
explicaţie este aceea că martorul este nos-
talgic, în timp ce istoricul este critic. Pericolul
pentru martorul-memorie este să uite, în
timp ce pentru istoric pericolul este falsul.

Ce este deci istoria? Istoria poate fi
definită ca un produs de factură narativă,
care îşi propune o privire retrospectivă
asupra condiţiei umane. Istoria – din fericire
sau din păcate (?) – nu este doar suma
memoriilor noastre individuale subiective, a
memoriei colective. De ce din fericire?
Pentru că e mai mult decât atât: dispune de
instrumente şi de metode ferme de
cercetare, ceea ce îi determină, pe cei mai
mulţi, să accepte că istoria este o ştiinţă.
Chiar dacă adevărurile ei nu sunt
incontestabile, ca ale fizicii, de exemplu. De
ce din păcate? Pentru că fiecare dintre noi
se simte confortabil în propria memorie isto-
rică, iar istoria-ştiinţă ne produce atâta dis-
confort: are atât de multe perspective din
care abordează lucrurile, este ademenită
de diversitate, de probleme sensibile şi con-
troversate, lucrează cu ipoteze, este incapa-
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bilă să-şi scrie ”ultima versiune” şi nu se
tra-tează în consens. Mai există chiar şi
sensuri diferite date aceluiaşi cuvânt:
istoria este şi trecut şi obiect de studiu al
trecutului, adică ştiinţă. Ceea ce înseamnă
că istoria (ştiinţa care studiază trecutul)
legitimează istoria (trecutul însuşi).

Didactic vorbind, istoria (disciplină şco-
lară), pentru cei mai mulţi, înseamnă tot ceea
ce oamenii nu vor să uite sau cred că nu
trebuie să uite, că e bine să-şi amintească
chiar şi numai uneori – la sărbători, în situaţii
de criză, când apar la televizor sau atunci
când au ceva de justificat sau de demon-
strat. Dar, dacă există lucruri pe care nu vrem
sau nu trebuie să le uităm, înseamnă că
există şi momente care ar trebui uitate sau
măcar trecute discret cu vederea? Există,
adică, o memorie şi un trecut inoportune?
Şi-apoi, ce învăţăm din istorie? Între războa-
iele greco-persane, cu care începe istoria
scrisă a lui Herodot, şi războaiele din fosta
Iugoslavie, oamenii nu lasă impresia că ar
fi învăţat ceva despre capacitatea lor de dis-
trugere reciprocă. Ceea ce înseamnă că
istoria nu este deloc profilactică şi nici n-a
fost vreodată. Cât despre ceea ce putem
demonstra cu ajutorul istoriei, nu ne rămâne
decât să căutăm în istorie exemplele de care
avem nevoie pentru a justifica orice.

Această lungă listă de enunţuri şi
întrebări cam tranşante şi, în orice caz, pro-
vocatoare, au consemnat indirect, între al-
tele, lipsa de adeziune a contemporanilor
faţă de istoria rescrisă a ultimei jumătăţi a
secolului XX. Este preferată istoria recentă
rememorată prin intermediul memoriei
individuale în care realitatea se amestecă
cu ficţiunea şi nostalgia. Nostalgia este incu-
rabilă în orice situaţie. Ficţiunea care ne în-
soţeşte memoria istorică recentă, care pri-
veşte perioada regimului comunist, e însă
mai mult decât o nevinovată eroare de me-
morie. E o falsă memorie dobândită, o me-
morie pervertită, o memorie inventată în

laboratoare ”de partid şi de stat”.
Ceea ce propun în continuare este o

”memorie” scrisă de mână chiar în aceste
zile (martie 2008), la îndemnul subsemnatu-
lui, iar autorul poate fi recunoscut cu uşurinţă.
Adaug doar că este născut în 1935. Iat-o:

Cum au dus-o românii în perioada
comunistă. Amintiri.

Era într-o zi de luni, către sfârşitul lunii
octombrie 1952, după 2 ore de curs vine în
clasă, în timpul orei de fizică, profesorul de
matematică, Mişu Dumitrescu, care ne era
şi diriginte, şi de la uşă în gura mare spune:
”Începând de mâine, Corbu Petre şi
Stamatescu Alexandru, nu mai veniţi la
şcoală deoarece aţi fost daţi afară din liceu”
(eram în clasa IX), a închis uşa şi a plecat.

După terminarea orei, m-am dus la secre-
tariat şi m-am interesat care era cauza şi mi
s-a spus că aşa este ordin de la Partid, deoa-
rece părinţii sunt chiaburi (aveau 7 ha de teren
arabil) şi nu vor să se înscrie în colectiv.

Mi-am luat cărţile şi am plecat la
gazdă, mi-am strâns toate lucrurile, le-am
pus într-un cufăr, şi fiind luni, zi de târg la
Caracal, am plecat în târg să văd dacă
este cineva din sat (…)

În clasă cu mine mai era un băiat din
sat, care după 3 zile mi-a trimis vorbă, prin
cineva, să mă duc din nou la şcoală
deoarece ordinul a fost revocat.

În primăvara anului 1953, tata a plecat,
la lucru, în Valea Jiului (Lupeni sau Vulcan)
unde a stat circa 2 ani timp în care nu a
venit deloc acasă, dar din când în când
trimitea câte 2-300 de lei, bani pe care îi
dădeam la impozit. Întrucât impozitul era
foarte mare şi nu putea fi achitat, în vara lui
1953, per-ceptorul (omul care aduna
impozitele de la săteni) împreună cu 2
oameni de la primărie au venit la noi  (era
acasă mama, eu şi Marin) şi în contul
impozitului, au ridicat o velinţă şi un costum
de haine, care îmi rămă-sese mie după
moartea fratelui cel mare (Aurel în 1948).

76



După 3 săptămâni de la ridicarea
(sechestrarea) celor menţionate mai sus,
perceptorul ne trimite vorbă că vineri (adică
peste 2 zile) merge la târg la Corabia, cu
toate produsele ridicate de la săteni şi le
vinde la licitaţie. Nu mai ştiu de unde a făcut
mama rost de câteva sute de lei şi mi i-a dat
să merg la Corabia şi dacă pot să recuperez
bunurile ridicate. În dimineaţa zilei de vineri
m-am dus la Corabia, în piaţă, acolo unde
se instalase perceptorul cu produsele
sechestrate. Am căutat eu repede să găsesc
pe cineva cunoscut din sat şi cum nu am
găsit, am oprit pe cineva, necunoscut, i-am
spus despre ce era vorba, i-am spus că eu
dau banii, dar el să liciteze şi a refuzat,
spunând că nu se amestecă la aşa ceva.
Am apelat la alt necunoscut, din altă
localitate, i-am povestit şi lui despre ce este
vorba şi a zis că dacă nu durează mult este
de acord să mă ajute. Şi aşa am recuperat
hainele şi velinţa. (…)

În vara lui 1954, eram acasă cu mama
şi Mărin (tata plecat la lucru în Valea Jiului,
Mitică plecat cu Mărin de la moară cu
maşina de treierat în Moldova, iar Paul lucra
la SMT Caracal). (…)

Făcând o scurtă trecere în revistă a
perioadei comuniste din România, aceasta
poate fi împărţită în 3 etape.

1. Perioada de început, care a durat
circa 10 ani, a fost cea mai grea.

România venea după 4 ani de război şi
2 ani de secetă (1946-1947) ceea ce a făcut
ca traiul românilor să fie deosebit de greu,
din cauza foametei. La aceasta s-a mai
adăugat şi faptul că de la instalarea
comuniştilor (aşa zisa putere democrat
populară) s-a dus o intensă muncă de lichi-
dare a rămăşiţelor burghezo-moşiereşti. (…)

2. După ce a fost încheiată perioada de
colectivizare (1962) după ce armata rusă a
fost scoasă din ţară, în urma unei înţelegeri
dintre Gh. Gheorghiu Dej şi Hruşciov, după
ce industria a fost pusă pe picioare, condiţiile

de trai au început să se îmbunătăţească,
putem spune că s-a intrat în cea de a doua
etapă, care a durat circa 20 de ani. Ca ur-
mare a politicii de industrializare a ţării, s-au
construit sute de fabrici şi uzine şi odată cu
acestea şi noi locuri de muncă (s-au angajat
un mare număr de ţărani). Începe perioada
în care ţăranii se stabilesc în oraşe (în jurul
locurilor de muncă). S-au construit sute şi
chiar mii de blocuri pe tot teritoriul ţării. Încep
să crească veniturile, în timp ce preţurile
erau menţinute la acelaşi nivel. Multe preţuri
au fost menţinute 10-15 ani. (…)

Către sfârşitul celei de a 2 etape, au fost
evenimente nedorite şi dezastruoase
(cutremurul din 1977, inundaţiile) avertis-
mentele lansate de Banca mondială şi FMI,
precum că România ar fi în imposibilitate
de a-şi plăti datoriile externe şi urmează , în
câţiva ani, să fie declarată ţară insolvabilă,
ameninţările SUA cu retragerea clauzei
naţiunii celei mai favorizate, se trece la cea
de a 3 etapă. (…)

Prima observaţie: Memoria anilor ’50
este cea a unei adolescenţe relativ drama-
tice şi dificile, cu amintiri foarte precise: sfârşit
de octombrie 1952, luni, ora a doua, fizică…
sau foarte exact: cine era acasă când a venit
perceptorul în 1953… sau când au fost
scoase hainele la licitaţie: peste două zile –
vineri - de la aflarea veştii etc. Este o istorie
a vieţii private sau în orice caz a vieţii perso-
nale în comunismul de la începuturile sale,
intactă şi nealterată de ideologia momen-
tului. Nefiind spusă niciodată în acei ani în
spaţiul public această poveste nu a trecut
prin filtrul autocenzurii, nu a fost prelucrată
”ideologic”, ci a rămas fidelă, la jumătate
de secol distanţă, memoriei care a înre-
gistrat-o atunci.

Partea a doua a textului (descrierea
etapelor comunismului din România) este,
de fapt, o ”memorie oficială”, frauduloasă
prin multe locuri, o memorie dobândită la
”învăţământul politico-ideologic”, la televizor
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sau în sumare lecturi istorice ulterioare.
Este o memorie prefabricată în
laboratoarele par-tidului comunist, ale cărei
repere sunt cer-titudinea, siguranţa,
protecţia statului, mân-dria naţională.
Confortul psihologic creat de comunism
este total. Nici o îndoială, nici o dilemă, nici
un efort, nici o asumare, nici o umbră de
scepticism – cum să nu te simţi bine când
alţii erau responsabili chiar şi de eşecurile
personale? Despre cele naţionale nu mai
vorbim: pe rând ruşii, apoi americanii şi
occidentalii ne-au privat de tot ceea ce n-
am avut în perioada comunistă. Con-
spiraţia mondială (uneori şi cea autohtonă)
este o explicaţie mult prea comodă pentru
a nu fi îmbrăţişată integral. Când n-au fost
”conspiratorii” de vină, am avut parte de
toate dezastrele naturale posibile. Şi astfel,
memoria personală aproape că nu mai
există: nu mai sunt amintiri de familie,
amintiri personale sau din grupul de
prieteni. Pare o istorie dictată memoriei de
undeva din afară, o memorie inoculată. Cea
mai mare problemă a acesteia pare a fi
faptul că nu suportă perspectiva celuilalt,
nu admite contraziceri sau contraargu-
mente, nu acceptă să fie pusă sub semnul
întrebării. Este formulată de o manieră
definitivă, fără să constate nici o clipă că nu
este validată istoric. Chiar şi numai discuţia
despre comunism este catalogată drept o
încercare de discreditare nedreaptă a
acestuia. ”Fiinţă fragilă, pândită de moarte,
împresurată de neant, omul are nevoie mai
presus de orice de protecţie şi de speranţă.
Toate alcătuirile umane, efective sau
imaginare, îşi propun să rezolve cât mai
eficient această dublă necesitate.” (1)
Comunismul n-a rezolvat-o decât pe prima.

A doua observaţie: Una dintre cheile
de evaluare şi înţelegere a istoriei recente,
şi nu numai, este interesul imediat al
prezen-tului, actualitatea vieţii cotidiene. A
se vedea observaţia legată de menţinerea

constantă a preţurilor, de indicarea
construcţiei a ”sute de fabrici şi uzine” şi a
sute de mii de locuinţe. Nimic neadevărat!
Numai că filtrul folosit este cel al unui
prezent nu tocmai prosper, ba chiar plin de
dificultăţi. Invocarea realizărilor comunis-
mului este, de fapt, un îndemn la uitare:
memoria crizei alimentare, a fricii, a neîn-
crederii în instituţii sau în ”celălalt” ne ali-
mentează doar atitudinile, gesturile şi com-
portamentul, fără ca ea să fie în mod explicit
formulată. Facem încă provizii de iarnă, ne
ferim să avem un comportament civic prea
vizibil, ne temem de poliţişti, intrăm fără
convingere în instituţii, uneori cu evlavie (şi
nu-i vorba de Biserică), ridicăm garduri
masive între proprietăţi. ”Uitarea” a fost însă
mai demult programată.

Avem de-a face aşadar cu două
memorii paralele: una personală şi una
oficială.

Ocultarea crimei, a arbitrariului şi abu-
zului, a forţei statului împotriva individului
sunt expresia puterii pe care a avut-o regimul
comunist de a (în)scrie istoria şi/în memoria
personală. Un important autor contemporan
vorbeşte despre ”adevărata sursă a răului
totalitar (…): (a) Condiţia necesară: existenţa
unui stat mult mai puternic decât socie-
tatea, care a asumat integral toate func-
ţiile sociale, economice, tehnice etc. ima-
ginabile. (b) Condiţia suficientă: adoptarea
de către opinia publică a ideii că este legitim
ca prin intermediul puterii statului să se
impună societăţii, în întregul ei, o anumită
viziune ideologică.” (2)

Spuneam mai sus că nostalgia nu se
tratează. E sentimentul cel mai prezent şi
mai răspândit astăzi faţă de comunism. Ea
e însoţită de un tip detaşare romantică faţă
de acea perioadă care subminează me-
moria individuală şi aşa pervertită. Spre
exemplu, campania publicitară la DERO se
intitulează ”Parfumul anilor cei mai frumoşi”,
iar un sortiment de ciocolată este vândut
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clienţilor sub sloganul ”ROM – senzaţii tari
din 1964”. Fie că se bazează pe nostalgie,
fie că speculează ironic latura dură a co-
munismului, ambele reclame mizează pe
ideea de continuitate şi pe valorile de tip
naţionalist puternic ancorate în conştiinţa
publicului-ţintă al acestor produse.

În căutarea comunismului pierdut (Ion
Manolescu, Ioan Stanomir, Paul Cernat si
Angelo Mitchievici), Cartea roz a
comunismului, Tinereţile lui Daniel Abagiu
(Cezar Paul Bădescu), Născut în URSS
(Vasile Ernu) sunt exemple de cărţi situate
în acelaşi spaţiu al nostalgiei, care invocă
memoria adolescenţei şi a tinereţii petrecută
în timpul regimului comunist. Demersul
intenţionat de autori este unul ”ironic şi
deconstructiv” (3) sau unul strict personal:
”nu colecţionez obiecte de atunci, nu le
construiesc altare, ci pur şi simplu le revăd
pentru a-mi reconstrui istoria mea
personală, nu a ţării”. (4)

Cu siguranţă, aceste exemple de reme-
morare a trecutului personal contribuie la
cristalizarea memoriei colective a comun-
ismului. Ironia, autoironia, umorul, sarcas-
mul (vezi şi http://iulianenache.blogspot.com/
2006/12/condamna-mi-ati comunismul.html)
însoţesc, cel mai adesea, acest tip de istorie.
Ea aparţine unei alte generaţii, cea născută
în ultimele două decenii ale comunismului,
care beneficiază de prezumţia de ”memorie
necontaminată”. O generaţie care nu
datorează comunismului decât copilăria şi
adolescenţa.

Altfel, o parte, încă însemnată, dintre cei
care astăzi alcătuiesc elita politică şi cea
intelectuală, s-au format în perioada regimu-
lui comunist. Îi datorează ceea ce sunt as-
tăzi, iar raportarea lor la această perioadă
este una plină de îndatoriri şi chiar îndatori-
toare. Nu îţi poţi nega originile şi nu te poţi
raporta la un comunism discreditat. Pe de
altă parte, firul unor instituţii (armată, servicii
secrete, presă) a fost reînnodat cu cel al

instituţiilor interbelice, ele dobândind astfel
certificatul de calitate al vechimii. Dar
îndemnând astfel la o vinovată întrerupere
de memorie institu-ţională.

Repere de memorie istorică personală
privind perioada regimului comunist pentru
generaţia aflată azi la vârsta majoratului (ca
şi distanţa faţă de momentul – cronologic
cel puţin – al abandonării comunismului) nu
există din cauze naturale.

Povestirea unei jumătăţi de secol de
regim comunist poate fi interpretată şi ca o
formă de răzbunare pe un trecut nedrept,
imoral şi indecent. O formă de asumare a
acestui trecut, în orice caz. De aceea un
curs opţional cu titlul ”O istorie a comu-
nismului din România” este absolut necesar.

NOTE

(1) Lucian Boia, Două secole de mitologie
naţională, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1999

(2) Horia Roman Patapievici, Omul recent,
Editura Humanitas, Bucureşti, 2002

(3) www.nascutinurss.ro/blog

 (4) www.romanial ibera.ro/a108826/
nostalgi-comuniste.html

Notă: Cursul opţional ”O istorie a comu-
nismului din România” a fost aprobat în
Comisia Naţională de Istorie din data de 26
octombrie 2007 şi a fost apreciat (aşa cum
sugerează şi titlul) ca unul dintre punctele
de vedere, din anul 2007, cu privire la istoria
comunismului din România. Textul care
urmează poate fi interpretat ca ”un program
ideologic” al programei. Programa se
adresează elevilor din ciclul superior al
liceului şi propune un demers didactic axat
pe patru coordonate: (a) O deconstrucţie a
mecanismelor de putere şi psihologice pe
care s-a întemeiat instaurarea comunismu-
lui în România şi menţinerea la putere a regi-
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mului comunist; (b) O ofertă de cunoaştere
centrată pe exersarea demersurilor şi acţiu-
nilor civice democratice; (c) Realizarea unui
demers autonom de cunoaştere; (d) Un
exerciţiu care are în vedere educarea
elevilor pentru utilizarea resurselor care
susţin învăţarea permanentă. Acest demers
urmează a fi realizat din perspectiva

educaţiei pentru drepturile omului, a educa-
ţiei pentru diversitate, pentru egalitatea de
gen, pentru studierea perspectivelor
multiple asupra istoriei, a problemelor
sensibile şi controversate, a strategiilor de
argumentare, negociere şi cooperare, a
utilizării surselor multiple de informare şi
documentare.

80

(urmare de la pagina 94)

pe care acesta le aduce situaţiei din Franţa
sunt şocant de consonante cu ceea ce se
poate citi (mai degrabă în momentele de
zenit mediatic ale şcolii, în iunie-iulie) prin
presa mai mult sau mai puţin onestă din
România. Personal, ca simplu cadru
didactic, m-a făcut să reflectez cu seriozitate
asupra propriilor mele experienţe educa-
ţionale şi profesionale deopotrivă. Cred că
policy-makers ar avea de ce să o răsfo-
iască, măcar la ceas de seară…

NOTE
1 O glumă (şi subliniez acest lucru, o simplă

formă de a face haz de necaz) care
circula la un moment dat răspundea la

dilemele oricărui român care şi-a moder-
nizat sau refăcut casa în ultimii ani şi la
dificultatea găsirii unui meşteşugar mă-
car conştiincios. Absenţa acestor calităţi
generice poate fi găsită în plecarea celor
buni în alte orizonturi financiare.

2 Ca o notă personală: cărţile audio, care
se justifică în cazurile celor cu nevoi
speciale, rup ceva din esenţa lecturii
ca şi act cultural. Dincolo de accesul
la text, lectura este o formă de compor-
tament social şi cultural, un fel de a-ţi
proclama apartenenţa la un orizont inte-
lectual. Dar, ce să-i faci, mici mon-
struozităţi de genul „Reader’s Digest”
există de multă vreme.

Carol Căpiţă,
Universitatea Bucureşti,

Facultatea de Istorie



CINE ARE NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIA CIVICĂ?

Corina LECA,
expert independent

Abstract:The article depicts the challenging and rewarding experience of 4 practitioners working
in Tirgoviste who conducted a one-year pilot project hosted by TEHNE (Center for Development
and Innovation in Education) and supported by the US Embassy in Bucharest. The „Quality
Assurance of EDC” Project is based on the Council of Europe’s Tool for quality assurance of
education for democratic citizenship (EDC) in schools published in the fall of 2005.
The article emphasizes the novelty of this project: the holistic approach to EDC (education for
democratic citizenship) and HRE (human rights education) activities at school level and the
involvement of all school people (students, teachers and parents) in setting up a democratic
culture in schools. At the same time, it shows the main stages of the project (training, school
team work, and evaluation) through the glasses of the professional development of participants.

Acest articol este
prima prezentare in
extenso a proiectului
„Asigurarea calităţii
educaţiei pentru cetăţenie democratică”
adresată unui public român. Proiectul s-a
desfăşurat în perioada septembrie 2006 –
septembrie 2007 în 6 şcoli din judeţul
Dîmboviţa şi a fost finanţat de Departamen-
tul de Stat al S.U.A prin Ambasada S.U.A.
la Bucureşti. La baza proiectului a stat
Manualul pentru asigurarea calităţii educa-
ţiei pentru cetăţenie democratică în şcoală
elaborat de către Consiliul Europei,
UNESCO şi CEPS Ljubljana şi publicat în
cadrul Anului European al Cetăţeniei prin
Educaţie1.

Proiectul a reprezentat o premieră în pri-
vinţa aplicării politicii europene menţionate
mai sus. Între timp şi o asociaţie de profesori
din Ucraina a început un proiect pilot. Carac-
terul de noutate la nivel naţional a constat
în faptul că asigurarea calităţii a fost abordată
holisitic la nivelul unor instituţii şcolare de
un grup de profesori. Dacă în anii ’90, educa-
ţia pentru drepturile omului şi educaţia civică
au introdus metodele interactive în şcolile
româneşti, acum tot această componentă
a educaţiei oferă un exemplu practic de
autoevaluare şi asigurare a calităţii în inst-

ituţiile de învăţămînt.
Cadrul legislativ şi

organizatoric creat
prin Legea 87/2006 şi

înfiinţarea A.R.A.C.I.P. a încurajat un grup
de practicieni din Tîrgovişte să încerce să
aplice viziunea generală a Consiliului Euro-
pei cu privire la desfăşurarea unei educaţii
pentru cetăţenie democratică de calitate, în
şase şcoli şi licee din judeţul Dîmboviţa:

· Colegiul Naţional „Vladimir Streinu”
din Găeşti (6 cadre didactice);

· Grupul Şcolar Industrial „Nicolae
Ciorănescu” din Târgovişte (11 cadre didac-
tice);

· Şcoala generală „I. Alexandru Bră-
tescu-Voineşti” din Târgovişte (14 cadre
didactice);

· Şcoala generală „Grigore Alexan-
drescu”  din Târgovişte (7 cadre didactice);

· Şcoala generală din Lazuri (6 cadre
didactice);

· Şcoala generală din Măneşti-
Ungureni (s-a retras după realizarea parţială
a evaluării ECD).

Proiectul, care a fost un parteneriat între
TEHNE-Bucureşti (Centrul pentru Dezvol-
tare şi Inovare în Educaţie, www.tehne.ro) şi
CCD Dâmboviţa (www.ccd-dambovita.ro),
şi-a propus să ofere cadrelor didactice din
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echipele şcolilor implicate un cadru de
formare a următoarelor competenţe:

- analiza critică a aspectelor educaţiei
civice (curriculum, manuale, cursuri de for-
mare, atmosfera din şcoală etc.);

- elaborarea unei politici eficiente în
domeniul educaţiei pentru cetăţenie demo-
cratică la nivelul şcolii;

- elaborarea planului de dezvoltare
în domeniul educaţiei pentru cetăţenie
democratică;

- schiţarea unui sistem de asigurare
a calităţii în domeniul educaţiei pentru
cetăţenie democratică;

- colaborarea într-o echipă de profe-
sionişti.

Activităţile de formare au fost susţinute
de trei cadre didactice (Norica Oprea – şcoa-
la „I. Alexandru Brătescu-Voineşti”, Gabriela
Cristache - şcoala „Grigore Alexandrescu”
şi Teodora Popa – liceul „I. Heliade-
Rădulescu”) şi de Corina Leca, coordonator
de proiect din partea TEHNE.

Dincolo de tot acest context politico-
administrativ sau, mai corect, înaintea lui a
existat o viziune: educaţia de calitate, inclusiv
cea pentru cetăţenie democratică, se
asigură cel mai eficient şi durabil prin
participarea tuturor actorilor din şcoală la
toate etapele actului de educaţie. Planifi-
carea, derularea şi evaluarea activităţilor
trebuie să se realizeze cu implicarea con-
ştientă a profesorilor, elevilor, părinţilor, şi a
altor persoane şi instanţe din comunitate
(direcţia pentru protecţia copilului, biserică,
presă, asociaţii etc.) deoarece comunitatea
în ansamblu suportă efectele educaţiei din
şcoală. Autoevaluarea individuală (elevi,
cadre didactice), de grup şi instituţională,
precum şi evaluarea reciprocă (elev-
profesor, părinte-profesor, elev-elev etc.)
constituie coloana vertebrală a abordării
adoptate de echipa proiectului. Dacă mi-
siunea  A.R.A.C.I.P. constă în evaluarea şco-
lii de către nişte experţi, pe baza unor

standarde naţionale, proiectul nostru a fost
o şansă de pregătire a echipelor de profesori
din şcolile participante prin exersarea unor
procese şi proceduri similare, construite de
ei înşişi.

Proiectul Asigurarea calităţii, ca şi alte
demersuri inovatoare ale echipei noastre2,
a avut ca dimensiune majoră dezvoltarea
profesională a participanţilor prin împărtă-
şirea în grup a unei experienţe de învăţare.
Cu alte cuvinte, primii beneficiari ai pro-
iectului au fost chiar cei 4 formatori-facili-
tatori. Ei şi-au oferit crezul profesional, ener-
gia, creativitatea, îndoielile ca un exemplu
de curaj responsabil absolut necesar
aşezării educaţiei civice pe baze sănătoase;
exemplul personal s-a dorit a fi folosit ca
sursă şi cadru de învăţare. Obiectivul central
al proiectului a fost formarea în fiecare
şcoală participantă a unei echipe dornice şi
capabile să creeze o cultură democratică
în respectiva instituţie.Afirmăm cu toată res-
ponsabilitatea că membrii acelor echipe nu
au fost beneficiarii proiectului, ci coautorii
lui. Calitatea ECD a fost definită în fiecare
şcoală din proiect de către cadrele didactice
din acea şcoală şi ulterior asumată prin
planificarea dezvoltării ECD în şcoala res-
pectivă. Acest proiect nu a vrut să picteze
Calitatea ECD, ci doar să înţeleagă toate
tuşele sub care apare ea în cele mai diverse
situaţii, precum şi mijloacele tehnice prin
care ea poate deveni vizibilă pentru ochii
amatorilor de lucruri frumoase.

Proiectul a început cu un seminar de
trei zile destinat unui grup mic de cadre
didactice (director-director adjunct, învăţător,
profesor, eventual coordonatorul Consiliului
elevilor) din fiecare şcoală. Ele au fost iniţiate
în temele majore (educaţie pentru cetăţenie
democratică, asigurarea calităţii, planificarea
dezvoltării şcolii) şi practicile fundamentale
(evaluare, autoevaluare, evaluare recipro-
că) ale proiectului. Miniprelegerile au alternat
cu ateliere tematice desfăşurate pe baza
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documentelor şi experienţei M.Ed.C.,
A.R.A.C.I.P., Consiliului Europei şi a ideilor
şi practicii celor patru formatoare. S-au ex-
ploatat situaţiile concrete (chiar documente)
din şcolile participante pentru a se ilustra
necesitatea abordării holistice, a practicării
autoevaluării la toate nivelurile şi a respon-
sabilizării/tăţii asociate pentru o ECD efi-
cientă. Ideea centrală a seminarului a fost
lămurirea participanţilor cu privire la impor-
tanţa contextului (tradiţiile şcolii respective,
mediul în care se află şi resursele de care
beneficiază, proiecţiile privind viitorul benefi-
ciarii săi etc.) în elaborarea şi implementarea
unui sistem de asigurare a calităţii într-o anu-
mită instituţie. Pe parcursul lunii noiembrie
2006 a avut loc constituirea şi formarea
echipei din fiecare şcoală: 8 -14 persoane
în funcţie de numărul de profesori şi elevi
din şcoala respectivă precum şi de interesul
şi viziunea acelui colectiv în ceea ce priveşte
exploatarea ofertei proiectului. La liceul
industrial, de exemplu, s-a dorit aplicarea
unui sistem de asigurare a calităţii la nivelul
fiecărei catedre, motiv pentru care în echipă
au venit reprezentanţi ai tuturor catedrelor.
La Şcoala “Ioan Alexandru Brătescu-
Voineşti” au venit, în mare măsură, cadrele
didactice cărora conducerea a dorit să le
delege atribuţii specifice (buna lor îndeplinire
necesitînd competenţele pe care le dezvolta
participarea la proiect). Trebuie să menţio-
năm că echipa în sine a fost una dintre pro-
vocările proiectului. Neputînd interveni efec-
tiv în constituirea ei, deoarece am fi alterat
din start dimensiunea de asumare a respon-
sabilităţii, am subliniat neîncetat trăsăturile
pe care trebuia să le aibă fiecare membru:
disponibilitate de timp, curaj de (auto)analiză
critică, capacitate de lucru în echipă. Echipa
foarte numeroasă de la Şcoala “Ioan
Alexandru Brătescu-Voineşti”, 14 persoane,
a fost o problemă permanentă în privinţa
stabilirii întîlnirilor de lucru şi a corelării
sarcinilor şi rezultatelor analizei. Echipa fluc-

tuantă de la şcoala din Măneşti-Ungureni
a fost un prilej de frustrare pentru cei care
(nu) deţineau toată informaţia pentru
realizarea unei sarcini de etapă şi chiar
pentru obţine-rea produselor finale
(respectiva şcoală nu a realizat raportul final
al situaţiei ECD şi, cu atît mai puţin, politica
şi planul de dezvol-tare).

În lunile rămase pînă la terminarea
anului şcolar s-a realizat evaluarea situaţiei
ECD la nivelul şcolii – analiza nevoilor,
analiza SWOT, identificarea indicatorilor
componentelor ECD (curriculum-predare-
învăţare, etos-climat şi management-
dezvoltare), evaluarea fiecărei componente
(construirea şi aplicarea instrumentelor
adecvate, prelucrarea datelor, elaborarea
raportului). Analiza SWOT a evidenţiat ur-
mătoarele trăsături ale şcolilor implicate:

- puncte tari (profesorii sunt interesaţi,
în general, de dezvoltarea lor profesională;
există o mare diversitate de activităţi extra-
şcolare; oamenii şcolii, în special profesorii,
se mobilizează la chemarea/nevoile şcolii;
se lucrează în echipă în situaţii specifice;
există oameni - profesori şi elevi - de ca-
litate);

- puncte slabe (spaţiu insuficient pentru
activităţi extracurriculare; dotare limitată/
condiţii materiale insuficiente; inconsistenţa
relaţiei comunitate-şcoală; lipsa unor spe-
cialişti - psihologi, facilitatori, animatori cul-
turali; practici democratice limitate, în relaţiile
elevi-profesori şi în cercul profesorilor; CDŞ
este impus de completarea normei didactice
sau sugerat de instituţiile ierarhic superiore
- acest lucru este mai estompat în licee;
proces decizional netransparent; ECD este
abandonată în favoarea orelor tradiţionale -
istorie, geografie etc.);

- oportunităţi (parteneriatele cu comuni-
tatea sau deschiderea spre aşa ceva; valul
integrării în UE - cu impunerea unor stan-
darde, inclusiv de calitate, pe care trebuie
să le operaţionalizăm);
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- ameninţări (lipsa formării
manageriale susţinute - a programelor
coerente şi siste-matice; instabilitatea
familiilor determinată de plecarea părinţilor
în străinătate; sărăcia şi violenţa din unele
comunităţi; instabilitatea legislativă şi
multitudinea tentativelor de reformă; decizii
manageriale, pedagogice etc. luate pe
criterii politice - interesele politice prevalează
faţă de meritele şi ţintele profesionale).

După cîteva şedinţe de analiză în care
profesorii au fost foarte activi şi deschişi, a
trebuit să se elaborezecadrul de evaluare
a ECD din fiecare şcoală. Am dorit ca pe
baza schiţei din documentul Consiliului
Europei, fiecare echipă să facă harta ECD
din acea instituţie. Cele trei componente
enunţate mai sus trebuiau descrise în cele
mai mici detalii (indicatori, descriptori)
conform realităţii concrete din acea şcoală.
Cadrele didactice aveau nevoie de structura
ECD pentru a putea apoi construi instru-
mente de evaluare cu care să măsoare res-
pectivele faţete ale ECD. Din păcate, în tim-
pul limitat avut la dispoziţie nu am reuşit să
obţinem acest cadru de evaluare de la nicio
echipă şi, în cele din urmă, am schiţat noi
un cadru general care să acopere situaţia
ECD din toate şcolile din proiect (v. Anexa).
Deşi am încălcat astfel un principiu central
al concepţiei noastre - responsabilitatea cu
privire la efecte se poate asuma deplin şi
eficient numai în urma participării la
determinarea/crearea/generarea cauzelor,
dorinţa de a continua proiectul a fost mai
puternică. Ideea cadrului de evaluare pentru
întreaga şcoală corespunde ideii de
elaborare a evaluării la clasă. Acolo constru-
im sau ar trebui să construim evaluarea pe
baza cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor
pe care dorim să le manifeste elevii în viaţa
reală: mai întâi ne configurăm cîmpul des-
criptorilor sau indicatorilor de performanţă
şi apoi construim sarcinile şi instrumentele
de evaluare pe care le vom aplica la lecţie.

Este un exerciţiu de clarviziune şi de ima-
ginaţie, în acelaşi timp. Evaluăm calitatea unui
proces şi a rezultatelor lui (cum şi ce au
învăţat elevii) pe care NOI, educatorii l-am
conceput şi coordonat. În cazul ECD la
nivelul şcolii, procedăm la fel. Construim o
evaluare pentru ceea ce dorim NOI să existe
ca ECD în şcoala noastră, nu pentru o situa-
ţie ideală. În orice caz, profesorii au încercat
să pri-vească toate activităţile desfăşurate
în şcoa-la lor prin prisma cadrului conceput
de noi şi să identifice respectivii indicatori şi
descrip-tori în realitatea lor. După cum era
şi normal, unele componente au fost elimi-
nate pe parcurs. S-a trecut apoi la constru-
irea in-strumentelor de evaluare. De re-
gulă, s-a lucrat în pereche sau echipă (acolo
unde existau mai multţi profesori). În fiecare
şcoală au avut loc mai multe întâlniri pentru
cizelarea de către toţi participanţii a fiecărui
instrument de evaluare. Nu am reinventat
roata în acest segment al proiectului. Toate
echipele au realizat şi aplicat chestionare
pentru elevi, elevii consilieri, profesori şi
părinţi. Directorii au primit un chestionar sau
au fost intervievaţi. La cele două licee şi la
Şcoala „I. Alexandru Brătescu-Voineşti” din
Tîrgovişte s-au aplicat şi chestionare pentru
membrii Consiliului de administraţie. La
şcoala din Lazuri şi la Şcoala „Grigore
Alexandrescu”  din Târgovişte s-au analizat
şi documentele manageriale, iar la prima
şcoală şi planificările de la clasele I - IV.
Grupul Şcolar „N. Ciorănescu” a elaborat şi
aplicat un chestionar pentru agenţii econo-
mici cu care instituţia colaborează (unde îşi
desfăşoară elevii practica).

Cel mai dificil a fost să convingem echi-
pele să realizeze interasistenţe şi fişe de
observaţie pentru diverse ore de curs. Argu-
mentele lor au fost imposibilitatea realizării
unei analize competente şi obiective de
către profesori nepregătiţi în domeniul dis-
ciplinei la care se efectua asistenţa sau de
către învăţători (în cazul asistenţei la clasele
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gimnaziale), respectiv respingerea de către
colegi a unui nou „control” efectuat la ore.
La trei din cele cinci instituţii unde s-au făcut
totuşi asistenţe (şcoala din Măneşti a fost
fermă pe poziţie), directorii au fost cei care
şi-au asumat această contribuţie la
evaluarea ECD. Tocmai pentru a desfiinţa
mitul directorului - unic evaluator, am
încurajat elaborarea unor itemi complecşi
(relaţiile dintre elevi, relevanţa temei pentru
provocările la care este supus elevul în afara
şcolii, construirea demersului didactic pe
cunoştinţele şi competenţele elevului etc.)
dar autentici, care să fie prezentaţi pro-
fesorului care urma să fie asistat, înainte de
începerea orei.  Am sugerat chiar elaborarea
unor fişe în cadrul catedrelor, cu acordul
tuturor membrilor. Feedbackul oferit de un
coleg care nu doreşte decît să identifice
elementele de ECD din activitatea respec-
tivă pentru a puteaplanifica o ECD coerentă
şi consistentă la nivelul întregii instituţii ar
trebui percepută altfel decît controlul periodic
efectuat de conducere (şi acesta ar trebui
acceptat cu relaxare dacă pornim de la
premisa că toate demersurile servesc
interesul copilului şi dacă respectiva şcoală
chiar este o comunitate de învăţare). Asis-
tenţa reciprocă este un exemplu clar de eva-
luare reciprocă şi ilustrează explicit starea
democraţiei dintr-o şcoală. Dacă acceptăm
că democraţia este un regim construit de
oameni pentru ei înşişi, ar trebui să înţele-
gem şi că evaluarea reciprocă este o cale
de a o exercita în condiţii sigure, între prieteni
sau colaboratori. Considerăm că această
reacţie de împotrivire a fost determinată de
neînţelegerea faptului că ECD poate (şi
trebuie!) fi prezentă implicit în toate orele şi
activităţile educative. Nu trebuie să predai
tu însuţi matematică pentru a înţelege dacă
profesorul de matematică îi tratează corect
pe elevi sau îi motivează să înveţe pre-
zentîndu-le utilitatea disciplinei în viaţa coti-
diană. După acelaşi raţionament, nu trebuie

să predai geografie sau limbi străine pentru
a vedea dacă profesorii respectivi aplică
metoda proiectului sau portofoliului şi cum
încurajează învăţarea prin cooperare sau
dacă evită sau folosesc constructiv  stereo-
tipurile culturale, de exemplu. La Şcoala
„Grigore Alexandrescu” din Târgovişte au
existat şi cîteva instrumente de evaluare mai
speciale: chestionar pentru profesori cu
privire la lucrul în grup, respectiv focus grup
cu elevii despre evaluare, iar la Şcoala „I.
Alexandru Brătescu-Voineşti” din Târgovişte
s-au aplicat chestionare şi pentru personalul
administrativ.

De regulă, autorii unui instrument de
evaluare au fost ajutaţi de colegii de echipă
pentru a-l aplica, dar au întocmit singuri ra-
portul. De cele mai multe ori, rapoartele
conţin date cantitative complexe şi mai pu-
ţine exemple de analiză calitativă. Explicaţii
pentru cauzele situaţiilor identificate s-au dat,
mai degrabă, la întîlnirile din şcoli decît în
rapoartele scrise. Participanţii s-au ferit să
pună un diagnostic în scris, au preferat să
folosească exprimarea orală pentru a putea
face toate schimbările cerute de sen-
sibilitatea colegilor sau a conducerii. Am
înţeles astfel încă o dată cît de mult avem
de lucrat asupra simţului de proprietate şi
responsabilitate. Nu era nimeni mai în-
dreptăţit decît acei profesori să analizeze şi
să emită judecăţi de valoare despre ECD
din şcoala lor. Următoarea provocare a fost
adunarea informaţiilor din toate instrumen-
tele de evaluare şi distribuirea acestora în
locurile potrivite din cadrul de evaluare, pe
cele trei componente (curriculum-predare-
învăţare, etos-climat, management şi dez-
voltare) sau, altfel spus, întocmirea raportului
final. S-a dovedit destul de dificil să se co-
releze datele din chestionare cu indicatorii
elaboraţi de noi şi au existat cazuri în care
echipele au constatat că nu au date pentru
toţi descriptorii. Am căzut de acord că ela-
borarea cadrului de evaluarede către profe-
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de necesitatea ca ECD/EDO să se des-
făşoare coerent şi cu implicarea tuturor
actorilor ca şi de importanţa (auto)evaluării
în edificarea democraţiei în şcoală.

În vacanţa de vară fiecare echipă a ela-
boratpolitica ECD şi planul de dezvoltare
în domeniul ECD. Dacă etapa de evaluare,
deşi cu un caracter foarte practic, a fost difi-
cilă sub aspectul elaborării unor instrumente
de evaluare acoperitoare pentru complexita-
tea vieţii şcolare, elaborarea acestor două
documente a ridicat problema lipsei de ex-
perienţă a profesorilor în ceea ce priveşte
analiza proceselor care au loc în şcoală şi
planificarea dezvoltării instituţionale. Partici-
panţii ne-au amintit că acestea sunt, de regu-
lă, misiunile directorilor şi că restul cadrelor
didactice din şcoală nu contribuie deloc. Am
sugerat ca politica să fie schiţată pe trei coor-
donate: valori şi principii democratice (ce
anume dimensiuni ale democraţiei preţuieş-
te colectivul respectiv şi doreşte să le promo-
veze în şcoală),direcţii majore de dezvoltare
(trasate plecând de la puncte slabe identifi-
cate în etapa de evaluare) şi rolurile actorilor
implicaţi. Planul de dezvoltare descrie modul
de acţiune pentru implementarea politicii
ECD şi este structurat astfel: direcţii majore
de dezvoltare, obiective, activităţi, resurse
umane şi responsabilităţi, resurse materiale,
termene/durate de realizare, indicatori de
succes sau de evaluare.

Deşi nu explicit, toate şcolile au subliniat
respectarea drepturilor omului/copilului şi
integrarea şcolii în comunitate drept funda-
mentale pentru definirea unei instituţii demo-
cratice.

Grupul Şcolar Industrial „Nicolae
Ciorănescu” din Târgovişte a considerat
prioritară stabilirea unui parteneriat respon-
sabil între profesori, elevi şi familiile lor.
Pentru aceasta a conceput tot felul de ac-
tivităţi în comunitate sau cu implicarea
părinţilor (vizite la muzeee/expoziţii/eve-
nimente locale, interviuri, proiecte de cerce-
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sori ar fi redus substanţial această nea-
coperire, dar a rămas ca misiune de realizat
pe termen mai lung îmbunătăţirea pregătirii
generale a participanţilor în domeniul ECD.
Un alt punct slab al proiectului  este impli-
carea substanţială a formatorilor- facilitatori
în definitivarea rapoartelor finale, echipele
şcolilor mulţumindu-se cu realizarea rapoar-
telor bazate pe instrumentele de evaluare.
Materialele elaborate în şcolile participante
vor putea fi găsite pe site-urile www.civica-
online şi www.tehne.ro.

După etapa de evaluare, membrii echi-
pelor din şcoli au completat o fişă de reflecţie
individuală:

· Cu ce/Cum am contribuit la evaluarea
ECD din şcoală?

· Ce am făcut cu uşurinţă?
· Ce nu am putut face sau De ce nu

sunt mulţumit(ă)?
· Ce competenţe trebuie să îmi formez

sau îmbunătăţesc pentru a relua procesul
de evaluare a ECD cu mai mult succes?

· Ce a făcut bine echipa şcolii mele în
procesul de evaluare?

· Ce nu a făcut eficient echipa şcolii?
· Ce ar trebui să facă o echipă similară

în viitor?
· Orice mesaj/întrebare/comentariu

pentru organizatorii proiectului
Cele 45 de cadre didactice consideră

că au nevoie de sprijin concret pentru a
dobîndi sau pentru a-şi dezvolta următoa-
rele competenţe şi capacităţi:

- lucrul în grup (în echipe de proiect,
ca grupuri cu sarcini specifice în şcoală sau
ca parteneri ai unor entităţi din comunitate);

- folosirea metodelor interactive cu ele-
vii (la clasă şi în activităţi extracurriculare);

- elaborarea unor instrumente de eva-
luare cu adevărat eficiente, aplicarea lor şi
analizarea corectă şi completă a datelor;

- identificarea problemelor democraţiei
la nivelul şcolii;

- convingerea colegilor şi partenerilor



tare, studii de caz pe experienţa unor părinţi
etc.). Scopul lor major este să integreze
învăţarea culturală, socială, profesională şi
academică pentru a creşte interesul şi parti-
ciparea elevilor cu diverse resurse, priorităţi
şi preferinţe. Colegiul Naţional „Vladimir
Streinu” din Găeşti pune accentul pe utiliza-
rea mai largă a strategiilor interactive şi pe
consolidarea unei relaţii de mentorat etico-
academic între elevi şi profesori. Dorind
să rămînă realişti, cîţiva membri ai echipei
s-au angajat să desfăşoare activităţi trans-
curriculare prin care să îi provoace pe ceilalţi
profesori din şcoală să devină educatori în
domeniul educaţiei pentru cetăţenie demo-
cratică. Bazîndu-se pe sprijinul real oferit de
părinţi şi avînd credinţa că şcoala este prin-
cipalul factor de educaţie într-o comunitate
rurală, echipa şcolii din Lazuri şi-a propus
să desfăşoare un program de prevenire a
delincvenţei juvenile şi să îi stimuleze pe
săteni să folosească diversele resurse edu-
caţionale ale şcolii. Şcoala „Grigore Alexan-
drescu” din Târgovişte şi-a propus educarea
cadrelor didactice ca agenţi ai schimbării,
pentru a determina treptat acceptarea de
către părinţi (în cea mai mare parte de origi-
ne romă, cu o educaţie sumară şi o situaţie
materială precară) a misiunii civice a şcolii.
Echipa Şcolii „I. Alexandru Brătescu-
Voineşti” din Târgovişte a considerat că în
acest an şcolar trebuie să se lucreze intens
la formarea unei culturi de colaborare/lucru
în grup şi la responsabilizarea tuturor acto-
rilor importanţi (profesori, conducere, elevi
şi Consiliul elevilor, părinţi).

În general, planurile echipelor ilustrează
mai degrabă realism şi cuminţenie, decît
curaj şi asumarea democratizării unui anu-
mit sector al şcolii sau a unei anumite com-
ponente a educaţiei. Oricum, acest proiect
de un an nu putea să arunce în aer cultura
(calităţii, democraţiei etc.) existentă în fiecare
şcoală, dar sentimentul nostru pe parcursul
proiectului a fost că se munceşte din greu
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pentru ceva nu tocmai conectat la
interesele oamenilor din acea instituţie. La
seminarul de evaluare din septembrie
2007, am avut însă surpriza să lucrăm cu
nişte oameni mult mai entuziaşti şi mai
creativi decît i-am cunoscut la toate vizitele
în şcoli. Au fost ateliere de prezentare a
stării ECD din şcoală la care am văzut
pentru prima dată coerenţă şi asumarea
responsabilităţii pentru creaţia făcută pu-
blică. Ultima cerinţă a proiectului (care
putea fi îndeplinită în luni, săptămîni, zile
sau ore, după simţirea fiecăruia) a fost rea-
lizarea unui eseu sau a altui produs indi-
vidual care să ilustreze starea şi acumu-
larea datorate proiectului. Deşi profesorii
s-au considerat suprasolicitaţi din cauza
acestei sarcini, noutatea ei i-a determinat
să creeze lucruri foarte originale. Caricaturi,
benzi desenate, colaje, texte şi chiar o „pu-
nere în scenă” ne-au transmis mesajul că
proiectul i-a provocat să gândească indivi-
dual, să acţioneze în grup, să aplice principii
şi proceduri democratice în diverse con-
texte profesionale şi personale cotidiene,
să cerceteze alte domenii/probleme după
tipicul proiectului nostru sau să utilizeze mij-
loacele specifice unei discipline pentru dez-
voltarea comunicării în anumite situaţii de
viaţă. Chestionarul final a fost încă un prilej
de reflecţie asupra tuturor componentelor
şi de atingere a obiectivelor proiectului (cu
precădere, dezvoltarea capacităţii de eva-
luare şi autoevaluare). Participanţii au con-
siderat angajarea responsabilă şi creati-
vitatea drept trăsăturile majore ale proiec-
tului. Planul de dezvoltare a fost considerat
cel mai util în activitatea ulterioară, fiind
urmat de evaluarea ECD. Două treimi dintre
participanţi au notat cu 7 şi 8 propria
contribuţie pe tot parcursul proiectului.
După cum am prezentat deja pe larg,
evaluarea a fost percepută drept cel mai
dificil lucru cerut de proiect. Printre cîştigurile
obţinute din proiect se numără aplicarea



concretă a deciziilor echipei (politica şi
PDŞ), elaborarea de chestionare,
comunicarea mai bună cu colegii + părinţii
+ comunitatea/lucrul în echipă, facilitarea
relaţiei conducere – personal, eficienţă mai
bună la clasă (inclu-siv ca diriginte), ECD
mult mai explicită la clasă şi în alte contexte,
(auto)exigenţă mai mare, capacitate de a-
i educa pe colegi în spiritul responsabilităţii
şi de a se autoeva-lua, dorinţa de implicare
în alte proiecte şi chiar capacitatea de a
elabora proiecte.

Politicile şi planurile de dezvoltare au fost
aprobate în Consiliile profesorale şi se aplică
în acest an şcolar. Din păcate, echipa
proiectului nu are încă resurse financiare
pentru a asista cele 5 şcoli în monitorizarea
şi autoevaluarea activităţilor de ECD dar, în
aşteptarea deciziei a doi finanţatori (Consiliul
Europei şi Ambasada S.U.A.), ţine legătura
cu membri ai celor 5 echipe. Schimbarea
majoră la nivel instituţional este că în toate
şcolile, participanţii la acest proiect sau unii
dintre ei au intrat în Comisia pentru evalua-
rea şi asigurarea calităţii şi pot da tonul în
elaborarea celor mai democratice proceduri
de asigurare a calităţii gîndite pentru respec-
tiva instituţie. De asemenea, Casa Corpului
Didactic Dâmboviţa a devenit foarte intere-
sată în formarea cadrelor didactice pentru
aplicarea Legii 87/2006 cu privire la asigura-
rea calităţii în educaţie şi a introdus aborda-
rea noastră în oferta oficială a instituţiei, dar
a şi iniţiat o serie de cursuri pe această temă,
cu sprijinul experţilor de la A.R.A.C.I.P.

După descrierea pe care v-am pre-
zentat-o, credem că este evident cine are
nevoie de calitate în ECD. Cele patru iniţia-
toare ale proiectului au avut nevoie de o
verificare complexă a convingerii lor pro-
funde că educaţia civică este o dimensiune
definitorie a unei educaţii de calitate în zilele
noastre. Cîteva cadre didactice din fiecare
echipă au avut răbdarea şi puterea să în-
ţeleagă această legătură şi să îi dea o ex-

presie specifică şcolii în care lucrează. Indi-
ferent de răspunsurile oferite, toate persoa-
nele implicate în evaluarea ECD din şcolile
participante au contribuit la trecerea de la
intuiţie şi construcţie teoretică la schiţarea
unui model de analiză a ECD din şcoală.
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii din instituţiile participante beneficiază
acum de o experienţă concretă pe care o
pot diseca, critica, aplica, dar nu ignora,
deoarece autorii ei sunt acolo şi-şi promo-
vează ideile. Toţi actorii care şi-au făcut din
educaţie o profesie nu îşi pot continua mun-
ca, în societatea pragmatică şi concurenţială
în care trăim, decît demonstrîndu-i valoarea
pe bază de dovezi concrete. De o educaţie
civică de calitate au însă nevoie toţi cetăţenii,
sceptici sau încrezători în idealurile UE, mai
mult sau mai puţin experimentaţi în utilizarea
mecanismelor democratice, contribuabili
modeşti sau bogaţi la bugetul de stat, susţi-
nători ai liberalismului sau socialismului, lo-
cuitori ai României sau vizitatori ai rudelor
rămase în ţară, scriitori sau muncitori sezo-
nieri, foşti colaboratori ai Securităţii sau puş-
căriaşi, poliţişti sau parlamentari, judecători
sau martori într-un proces penal. Dar pentru
ca toţi aceşti oameni să deţină comporta-
mente democratice, trebuie ca educatorii
de azi şi de mîine să îşi asume extrem de
importanta misiune de a concepe şi evalua
ECD exact aşa cum este potrivit pentru ge-
neraţia respectivă. Pentru generaţia noastră
postcomunistă, am considerat că acest
lucru este necesar să se facă foarte critic,
cu ochii larg deschişi la erorile trecului şi cu
credinţa că democraţia chiar este creaţia
cetăţenilor.
NOTE
1 Disponibil în limba română pe www.civica-

online.ro
2 Vezi “Evaluarea competenţelor civice ale

elevilor. Exemple de bune practici” disponi-
bilă la http://www.civica-online.ro/resurse/
competente_civice.pdf
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PREDAREA ISTORIEI ŞI A CULTURII CIVICE DUPĂ
18 ANI DE REFORMĂ

AncaIVAN,
Şcoala nr. 58 "Petre Ghelmez"

Abstract: In this article I intend to present the ways in which History and Civic Education
have been changed after 1990. Using a comparative approach, and drawing from
practical personal experience, as well as recent off-the-shelf materials, I will refer to
the formal curriculum (programmes of Study, textbooks and othet reosurces) as well as
to the applied curriculum – classroom issues and student perceptions about the two
subjecs.

În acest articol voi
încerca să răspund
întrebărilor lansate de
iniţiatorii acestui nu-
măr al Revistei de Pedagogie: „Care sunt
schimbările semnificative din ultimele două
decenii? Care sunt controversele şi obstaco-
lele importante legate de implementarea
noilor programe şi manuale şcolare? Ce le
alimentează şi cum pot ele să fie abordate
în mod con-structiv? Care este impactul
noilor modele de predare - învăţare asupra
elevilor, pro-fesorilor şi părinţilor? Ce ar trebui
schimbat şi de ce? în urma observaţiilor
personale, în calitate de profesor de
gimnaziu, fără a utliza date statistice sau
rezultatele cercetărilor ştiinţelor educaţiei.

Schimbări

Prima dintre schimbările semnificative
înregistrate în predarea istoriei este abor-
darea integrată a istoriei românilor în istoria
universală la clasele a V a – a VII a. Această
abordare s-a extins şi la clasa a IV a, ceea
ce este foare util pentru încercarea de a
bloca formarea unor stereotipuri despre
istoria naţională. În acest an şcolar (2007 –
2008) predau pentru prima dată la clase de
a V a care au parcurs noua programă de
clasa a IV a şi am putut să observ absenţa
unor clişee de limbaj şi gândire larg răs-
păndite în rândul seriilor anterioare: exa-
gerarea însemnătăţii istoriei naţionale prin
ignorararea contextului european în care
această istorie s-a desfăşurat; limitarea

modelului de patrio-
tism la exemplele ofe-
rite de eroii medievali.
Această mutaţie la

nivelul programei şi manualelor ar fi avut un
impact mai puternic dacă reforma curricu-
lară ar fi fost însoţită de mai multe programe
de formare a învăţătorilor. Un sprijin impor-
tant în această direcţie a fost reprezentat
de lucrarea „Istorie. Sugestii didactice pen-
tru clasa a IV-a” (Beşliu, Dvorski, Manea,
Palade, Stamatescu, Stănescu, 2007).

O altă  schimbare a fost eliminarea
ideologiei „naţionalist – comuniste” din pro-
grame şi manuale, ceea ce a anulat de-
viaţia vădită a acestora de la obiectivitatea
prezentării faptelor istorice. Din păcate
această ideologie se simte încă în menta-
litatea profesorilor în selectarea conţinu-
turilor predate la clasă. La acţiunile meto-
dice ale profesorilor de istorie se remarcă
împărţirea în tabere „ideologice” destul de
vehemente atunci când sunt puse în
discuţiei teme ca: victimele comunismului,
comemorarea holocaustului, raportul
istorie naţională – istorie universală. Putem
presupune că şi în predare aceste menta-
lităţi sunt foarte active.

De asemenea în proiectarea curricula-
ră s-a mutat accentul de pe memorarea
de informaţii pe formarea de competenţe.
Această deplasare de accent se reflectă şi
în modalitatea de realizare a evaluării atât
la nivelul evaluării la clasă cât şi al eva-
luărilor naţionale.

O altă noutate este introducerea în pre-



darea istorie a analizei critice a surselor
istorice, lucru foare rar realizat în perioada
de dinaintea reformei în care izvoarele isto-
rice erau folosite doar expozitiv. Manualelele
actuale, concepute din ce în ce mai mult ca
instrument de lucru pentru profesor în clasă,
cuprind surse istorice scrise, vizuale, exerciţii
practice de analiză a surselor care permit
dezvoltarea unor perspective multiple
asupra faptelor isorice.

Apariţia unei pieţe de formare a profe-
sorilor, în care oferta Caselor Corpului
Didactic şi universităţilor este completată
prin cursurile de formare uneori mai inova-
tive furnizate de alte organizaţii (cum ar fi
Centrul Educaţia 2000+), a contribuit la
adoptarea acestor schimbări în practica unui
număr tot mai mare de profesori. Se poate
concluziona că prin aceste schimbări a avut
loc o veritabilă reformă care a modificat pei-
sajul predării istoriei.

Controverse

Principalele controverse cu privire la
conţinutul curriculumului de istorie cred că
sunt legate de următoarele dileme:

1. Raportul dintre academic şi formativ.
Există încă discuţii între profesori şi specia-
lişti în ce măsură manualele şi curriculumul
trebuie să urmărească îmbogăţirea cuno-
ştinţelor istorice detaliate ale elevilor sau
capacitatea lor de a interpreta realitatea ac-
tuală, formarea de atitudini civice, educaţia
pentru cetăţenie democratică.

2. Rapotul dintre evenimente şi inter-
pretare. În raport cu acest aspect se  con-
sideră fie că manualul ar trebui să cuprindă
în mai mare măsură relatarea unor eveni-
mente din trecut, fie că manualul ar trebui
să ofere elevilor instrumentele prin care ei
ar putea interpreta faptele cu care vor fi puşi
în contact prin experienţele lor de viaţă sau
prin lecturile lor viitoare.

3. Raportul dintre istoria universală şi
istoria românilor. Încă sunt discuţii aprinse

cu privire la acest subiect, o parte dintre
profesorii de istorie considerând că pon-
derea istoriei naţionale a fost diminuată în
mod nepermis în noul curriculum naţional.
Poziţia acestora este legată de îngrijorarea
lor privind nerealizarea rolului predării
istoriei în cultivarea sentimentelor patriotice
ale copiilor şi tinerilor. Cei mai radicali dintre
partizanii acestei idei consideră că avem
de a face cu o „conspiraţie” care urmăreşte
dez-naţionalizarea românilor. Consider că
o asemenea „îngrijorare” este legată de
un concept inactual al patriotismului bazat
pe accentuarea luptei între naţiuni, concept
specific etapei de formare a statului na-
ţional.Stabilirea unui echilibru de tip sintetic
între predarea istoriei universale şi istoria
românilor se află în concordanţă cu con-
ceptul unui patriotism „civic” care corespun-
de momentului actual al integrării
României în spaţiul valoric al Uniunii Euro-
pene.

4. Raportul între Europa şi restul lumii.
În contextul globalizării ar trebui dezbătută
problema dacă zonele extra-europene n-ar
merita o pondere mai mare în curriculum,
care în prezenteste centrat pe istoria marilor
state europene.

5. Raportul istorie europeană - istorie
regională. În actualele manuale istoria veci-
nilor României este prezentată în mod cu
totul sporadic. Este de discutat dacă în
condiţiile unei singure ore pe săptămână ar
fi totuşi posibilă şi prezenţa istoriei regionale
în afara căreia istoria naţională nu poate fi
înţeleasă în mod corect.

6. Raportul dintre istoria politică şi istoria
culturii şi civilizaţiei. Manualele continuă să
prezinte istoria ca o înşiruire de evenimente
politice şi militare făcând foarte puţin loc
prezentării vieţii cotidiene, faptelor de cultură,
istoriei mentalităţilor.

7. Raportul dintre istoria veche şi istoria
recentă. O parte a profesorilor acceptă cu
dificultate tendinţa de a spori ponderea
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istoriei secolului al XX lea în economia
curriculumului clamând faptul că o
asemenea „actualizare” a istoriei distruge
chiar raţiunea de a fi a acesteia: de ştiinţă
a trecutului.

Obstacole

Numărul de ore de istorie s-a redus în
mod permanent în planurile de învăţământ
de după 1990. La clasele a V-a, a VI-a şi a
VII-a, a rămas doar o oră pe săptămână
ceea ce determină aglomerarea programei
şi imposibilitatea practică de a atinge obiec-
tivele curriculare la nivelul tuturor unităţilor
de învăţare. Timpul insuficient acordat istorie
face foarte dificilă utilizarea metodelor active
şi derularea unor lecţii în spaţii neconven-
ţionale (la muzeu, zone istorice ale oraşului,
vizionarea şi comentarea de filme istorice).
Am găsit foarte interesantă oferta Muzeului
Naţional de Artă al României de a organiza
lecţii interdisciplinare în sălile muzeului
(Muzeul Naţional de Artă al României, http:/
/www.mnar.arts.ro/ro/educatie). Am
considerat că prin această activitate pot
realiza o predare de tip nonevenimenţial
(axate pe cultură şi civilizaţie) la care m-am
referit la punctul 6 de mai sus. De ase-
menea, prin atractivitatea exponatelor, a
modului de prezentare şi prin implicarea
elevilor în activităţi practice, se poate obţine
creşterea interesului acestora pentru istorie.
Am participat la un ciclu de patru lecţii cu
elevii unei clase şi a fost foarte dificil să gă-
sesc timpul necesar desfăşurării acestor
lecţii. Deplasarea clasei la muzeu a implicat
nevoia de a sacrifica alte ore de curs şi
negocieri dificile cu profesorii care, pe bună
dreptate, nu doreau să renunţe la acele ore.
Aceleaşi probleme intervin şi în desfăşura-
rea orelor de istorie la Muzeulul Comunităţii
Evreieşti şi a Holocaustului. Asigurareaunui
număr mai mare de ore de istorie şi a
posibilităţii şcolii de a gestiona în mod flexibil
programul ar permite mai multe activităţi

de acest fel care reflectă direcţii majore ale
unui demers reformator în predarea istoriei.

Deşi din momentul descentralizării fi-
nanţării şcolilor în direcţia primăriilor, aprovi-
zionarea cu materiale didactice s-a îmbună-
tăţit (hărţi, cărţi, diagrame) este necesară
modernizarea bazei de mijloace de învăţă-
mânt care să permită vizualizarea de către
elevi a trecutului şi creşterea atractivităţii orei
de istorie (DVD, resurse multimedia, Internet
etc).

Impactul noilor modele de predare

Metodele active de predare – învăţare
sunt deja folosite pe scară largă de către
profesori ceea ce permite o analiză asupra
consecinţelor. Într-o primă etapă promotorii
acestor metode au manifestat un optimism
quasi-total  cu privire la impactul lor pozitiv
asupra învăţării considerându-se că introdu-
cerea lor va înlătura toate blocajele determi-
nate de lipsa de interes a elevilor pentru
învăţare. Este adevărat că metodele active
determină dezvoltarea capacităţilor de co-
municare, a creativităţii, spontaneităţii şi
eliminarea inhibiţiei şi apatiei elevilor. Însă o
reflecţie critică asupra practicii utilizării
acestor metode indică faptul că pe lângă
câştiguri ele implică şi o serie de pierderi:
lipsa cunoştinţelor solide, a aprofundării
învăţării şi limitarea activităţii din clasă la
vehicularea unor opinii fără fundamentul
oferit de cunoaşterea temeinică a discipli-
nei. Cred că eficienţa învăţării depinde de
capacitatea fiecărui profesor de a găsi un
echilibru între metodele active şi metodele
„tradiţionale” mai apropiate de cursul ma-
gistral. De altfel, se poate considera că în
particular, în cazul istoriei, metodele active
nu pot fi utilizate în mod real în absenţa unor
cunoştinţe care trebuie acumulate de elevi
prin studiere sintezelor prezentate de
profesor.

Ar fi ideal ca părinţii să manifeste
interes pentru modalităţile de predare-



învăţare folosite de diferiţi profesori. Din
nefericire am observat că părinţii sunt în
proporţie foarte mare aprope total dezin-
teresaţi de ceea ce se întâmplă cu copi-
lul lor în clasă. Puţinii părinţi interesaţi
de şcolă urmăresc cu precădere perfor-
manţa măsurată în note şi performanţa
la examene. Atunci când am avut posibi-
litatea să discut cu părinţii despre meto-
dele active am sesizat reacţii de respin-
gere determinate fie de natura tradiţiona-
listă a mentalităţilor („eu ştiu că profe-
sorul trebuie să dicteze, copilul să scrie
şi să memoreze ce a scris în clasă”), fie
de îngrijorarea că „metodele active” nu îi
vor conduce pe copiii lor spre obţinerea
unor note mari la examene.

Propuneri de optimizare

a) Descongestionarea programei ar
putea fi realizată prin punerea accentului pe
înţelegerea categoriilor istorice, pe o mai
bună sistematizare a conţinuturilor pe criterii
tematice pentru construirea unei imagini
generale a unei perioade istorice, pe redu-
cerea studiului evenimentelor (care pot face
obiectul portofoliului, studiului individual şi
apoi a procesului de „învăţare pe tot par-
cursul vieţii”) şi prin focalizarea curriculum-
ului asupra acelor evenimente din trecut
care prezintă interes pentru înţelegerea lumii
contemporane.

b) Manualele ar trebui să cuprindă texte
scurte şi clare care să asigure înţelegerea
categoriilor istorice de bază de către un elev
mediu, surse istorice elementare care să
prezinte principalele perspective asupra
temei respective, exerciţii şi propuneri de
activităţi în clasă la îndemâna oricărui pro-
fesor şi fişe de evaluare care să respecte
actuala orientare în direcţia măsurării com-
petenţelor şi nu a gradului de asimilare a
unor conţinuturi.

c) Predarea istoriei ar trebui să facă o

opţiune fermă pentru întărirea rolului edu-
cativ al acestei discipline în direcţia formării
atitudinilor necesare unui cetăţean dintr-o
societate democratică. Această deplasare
de accent de pe academic spre formativ ar
contrazice teza conform căreia numărul de
ore de istorie din planul de învâţământ
trebuie diminuat pentru că această materie
nu oferă competenţe căutate în societatea
actuală. Predarea şi învaţarea istoriei pentru
a promova în mai mare măsură valorile
toleranţei, înţelegerii reciproce şi democraţiei
şidezvoltarea unor materiale didactice direct
utilizabile pentru susţinerea acestei noi
abordări metodologice au reprezentat
obiectivele proiectului „Predarea istoriei şi
educaţia pentru cetăţenie democratică în
România” realizat în perioada 2003-2006
de Centrul Educaţia 2000+. Rezultatele
proiectului sunt cuprinse în lucrările
„Predarea istoriei şi educaţia pentru
cetaţenie democratică: demersuri didactice
inovative” (Manea, Palade, Sasu, 2006) şi
„Pachetul educaţional - Istoria secolului al
XX-lea şi educaţia pentru cetăţenie
democratică” (Băluţoiu, Copoeru, Soare,
Stănescu, Vitanos, 2006)

d) Creşterea numărului de ore din
Curriculumul la Decizia Şcolii şi a autonomiei
manageriale a şcolii în stabilirea programului
claselor ar permite un program flexibil şi
orintat spre realizarea unor priorităţi ale
educaţiei şi utilizarea la maxim a resurselor
de care dispune o şcoală mai degrabă decât
către îndeplinirea unor normative de tip
birocrat stabilite la nivel central. O asemenea
schimbare ar premite profesorilor să
realizeze un demers de predare a istoriei în
locaţii şi modalităţi neconvenţionale. Aceasta
pare să fie una din puţinele soluţii de succes
în recâştigare interesului elevului
contemporan, asaltat de atâtea oferte
mediatice extraordinar de diverse şi de
captivante, pentru studiul istoriei.
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Evoluţii pozitive şi schimbări de dorit
în predarea culturii civice

Am predat şi istorie şi cultură civică ceea
ce îmi permite realizarea unei comparaţii:
cultura civică a beneficiat, faţă de istorie ,de
avantajul de a fi o disciplină nouă şi nu a
venit încărcată de ceea ce a reprezentat
partea negativă a şcolii româneşti de
dinainte de 1990. Programele de cultură
civică au fost de la început concepute pentru
o oră pe săptămână şi nu a existat problema
încărcării materiei care, în cazul istoriei, s-a
agravat prin înjumătăţirea timpului de studiu
la clasele a V a – a VII a.

Manualele de cultură civică au lecţii cu
un conţinut foarte clar, adecvat capacităţii
de înţelegere a elevilor şi conţin foarte multe
exerciţii şi exemple de activităţi de învăţare.

Metodele  active sunt mult mai uşor de
aplicat deoarece rezolvarea sarcinilor
necesită cunoştinţe pe care elevii le au din
societate, din mass-media, din experienţa
lor de viaţă, civismul fiind un domeniu în care
exprimarea opiniilor este foarte importantă.
La istorie nu poţi să rămâi la nivelul opiniilor,
fiind necesară şi cunoaşterea faptelor
despre care sunt exprimate opinii în cadrul
unei activităţi de tip interactiv.

Orele de cultură civică sunt mai atractive
pentru elevi şi pentru că sarcinile de lucru
sunt mai uşoare iar dezbaterile sunt despre
probleme care îi privesc în mod direct.

Principala controversă legată de cultura
civică cred că a fost şi probabil continuă să
fie cine predă aceste ore, ce pregătire
trebuie să aibă, ţinând cont de faptul că fiind
un număr foarte mic de ore la nivelul unei
şcoli nu se poate forma nici măcar o parte
importantă a catedrei unui profesor. Fiind
predate în completare de catedră uneori nu
li se acordă importanţa cuvenită şi unii
profesori le folosesc ca „ore de extindere”
pentru predarea istoriei.

Conform articolelor 3 si 4 din Legea

Învăţământului „realizarea idealului educa-
ţional” presupune promovarea valorilor
democraţiei „educarea în spiritul respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, al demnităţii şi al toleranţei, al
schimbului liber de opinii; cultivarea sen-
sibilităţii faţă de problematica umană, faţă
de valorile moral-civice” (LEGEA nr. 84 din
24 iulie 1995 - Legea învăţământului). Chiar
dacă se poate presupune că toate dis-
ciplinele de învăţământ şi activităţile
extracurriculare îşi au rolul lor mai mic sau
mai mare în realizarea unor asemenea
obiective nu putem nega faptul că atingerea
acestora formează esenţa şi raţiunea de a
fi a culturii civice. Aceste obiective nu pot fi
atinse doar cu o oră pe săptămână la clasele
a VII-a şi a VIII-a. Consider necesară cel
puţin o oră pe săptâmână în fiecare an de
studiu din clasa I până în clasa a XII-a.

Fiecare profesor încearcă să obţină o
pondere importantă pentru disciplina sa în
planul de învăţământ. Fiecare are dintr-un
anumit punct de vedere dreptate. Ceea ce
ar trebui să decidă în privinţa celui mai bun
echilibru între discipline ar trebui să fie nu
interesul grupurilor de profesori, ci o bună
judecată asupra contribuţie pe care fiecare
program de studiu o poate aduce la
dezvoltarea armonioasă a elevului în con-
formitate cu idealul educaţional.
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(urmare de la pagina 102)

elevii defavorizaţi trebuiau să înveţe să
citească cu ajutorul instrucţiunilor aparatelor
casnice mai degrabă decât pe baza textelor
literare. Pentru că credeam că le sunt mai
aproape. M-am înşelat. Din două motive:
întâi pentru că elevii aveau impresia că
aceasta însemna că sunt dispreţuiţi, apoi
pentru că îi privam de o cultură esenţială”
(pag. 102). Este un punct de vedere care
ne îndeamnă la reflecţie. Căci chiar dacă
trebuie găsit un echilibru între adecvarea la
achiziţiile anterioare şi la contextul în care
trăiesc elevii şi idealul educaţional, este
probabil ca reducerea standardelor
educaţionale sub un anumit nivel să aibă
rezultate negative.

Al treilea punct al analizei autorului o
reprezintă manualele. Din nou, o temă plină
de sensuri pentru noi. Ceea ce deplânge
Brughelli este reducerea ca dimensiune a
manualelor, atât ca obiecte, cât şi ca
purtătoare de sensuri culturale. Ceea ce
afirmă el, deopotrivă ca profesor de limba
franceză şi ca autor demanuale şi de
materiale suport,  este revenirea la manualul
ca şi cale de acces spre experienţe culturale.
Comunicarea este bună, afirmă autorul,
dacă are ceva de transmis. Instanţele de
comunicare obnubilează uneori sensul
scriiturii. Ca om ce a fost confruntat după
1989 cu examenele de admitere pentru
învăţământul superior, nu pot decât să fiu
de acord cu Brughelli, căci mulţi candidaţi
au probleme în a disocia comunicarea orală

de cea scrisă – stilurile se confundă până
la (pentru mine cel puţin) disconfort.
Problema este cu atât mai serioasă cu cât
contextul cultural şi tehnologic al tinerilor
este cu mult mai puţin tributar culturii scrise
decât acum, să spunem două decenii (iar
regimul politic nu era principala cauză).
Altfel spus, cultura oralităţii, chiar dacă este
funcţională şi utilă, nu reprezintă decât un
segment al identităţii culturale. Este, dacă
doriţi, şi un semn al pierderii unei părţi din
paradigma culturală a secolului ce tocmai
a trecut2.

Acestea sunt, din păcate foarte rezu-
mativ, fundamentele poziţiei lui Brighelli faţă
de situaţia şcolii franceze contemporane. Un
tablou destul de sumbru care necesită,
totuşi, unele nuanţări. Întâi de toate, nu pot
să nu remarc bibliografia oarecum unilate-
rală. Lucrările citate sunt, practic toate,
adversare actualului sistem educaţional
francez. Apoi, ignorarea faptului că societă-
ţile se schimbă, iar şcoala nu poate face
abstracţie de acest fenomen. În sfârşit, ab-
senţa unor propuneri care să ofere alterna-
tive la ceea ce consideră Brughelli ca fiind
greşit. Simpla enunţare emfatică a ideii că
„înainte era mai bine” nu ţine locul soluţiilor
şi propunerilor.

Cu toate acestea, cititorul român poate
fi fascinat de acest volum şi de mai-mult-
decât-evidentul sentiment de „déja-vu” pe
care îl degajă. Lectura textului lui Jean-Paul
Brighelli ne permite să ne confruntăm cu o
psoibilă evoluţie a şcolii româneşti. Criticile

(continuare în pagina 80)
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Realitatea clasei şi educaţia nonformală

POVEŞTILE: VALORI UNIVERSALE, DIFERENŢE INDIVIDUALE

Abstract: This paper is about using folktales to introduce young children to the past. It examines
the ways in which folk tales reflect the different types of people found in the past and now, in all
societies and how folk tales reflect universal values as well as differences between societies. It
considers how folk tales can encourage young children to find out about past times, using processes
of historical enquiry: concepts of time and change, similarity and difference; making inferences
from sources; understanding why accounts may differ. Turkish and English folk tales are taken as
examples. Finally, a case study demonstrates how a folk tale was used to help a class of English
8 – 11 year olds to understand that traditional values in Turkey still apply to their own lives today.

Introducere

Articolul se ocupă
de povestirile tradiţio-
nale turceşti. Acestea
îşi au originea în istoria orală, deşi pot să in-
cludă şi elemente supranaturale. Pentru că
povestirile sunt transmise pe cale orală, ele
evoluează în timp. Este cazul povestirilor
turceşti care îşi au rădăcinile în timpuri foarte
îndepărtate, începând cu poemul lui
Ghilgames şi continuând cu evenimente
marcate de personalităţi precum Attila şi
Tamerland. Există şi dovezi ale contactului
dintre populaţiile turcice şi diversitatea etnică
a locuitorilor statului turc în secolul al XI-lea
(Walker, 1990).

1. Învăţarea gândirii prin intermediul
povestirilor

Istoria implică interacţiunea dintre
conţinut şi procesele de investigaţie istorică.
Din cauza imaturităţii de gândire şi a cunoş-
tinţelor limitate, copiii mici nu sunt capabili
să dezvolte o cercetare istorică autentică,
dar pot să înveţe despre trecut prin de-
mersuri de gândire aplicate povestilor.

Procesul de cercetare istorică implică :
- recunoaşterea faptului că unele lu-

cruri se schimbă, iar altele, precum modul

de viaţă sau valorile,
uneori structura so-
cială, rămân ne-
schimbate mult timp;
- ordonarea eveni-

mentelor, recunoaşterea cauzelor şi a
efectelor;

- înţelegerea motivelor care stau la
baza comportamentului oamenilor;

- înţelegerea faptului că pot fi interpre-
tări diferite ale unui fapt, privit din perspective
diferite şi în perioade diferite.

a. Poveştile: valori, continuitate şi
schimbare

Briggs (1991) explică faptul că poveştile
contribuie la transmiterea regulilor de bază
ale convieţuirii. Ele codifică un sistem de
valori care fac posibilă convieţuirea paşnică.
Adulţii spun poveşti unii altora pentru a
interpreta, actualiza şi perpetua credinţele
şi valorile, dar şi identitatea. Valorile
promovate prin poveşti includ curajul, curio-
zitatea, compasiunea, grija pentru familie,
frumuseţea caracterului, inteligenţa,
religiozitatea. Poveştile elaborează şi defi-
nesc înţelesul dat valorii.

Frumuseţea este o valoare. Max Luthi
(1986) arată că în povesti, frumuseţea, care
apare foarte frecvent, reprezintă bunătatea
şi perfecţiunea. Frumuseţea este asociată
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obiceiurile, conflictele, ritualurile de trecere;
de aceea se pot învăţa multe despre socie-
tăţile în care circulă.

2. Studiul de caz

a. Studiul de caz şi-a propus să afle:
- dacă elevii de 8-11 ani pot să asi-

mileze şi să transfere valori identificate în
poveşti turceşti într-un context contemporan
familiar ;

- dacă pot să utilizeze un demers de
investigaţie istorică : ordinea evenimentelor,
înţelegerea relaţiei cauză-efect ;

- dacă elevii înţeleg motivele care stau
la baza comportamentului ;

- cum se construiesc interpretările
moderne.

b. Povestea care a stat la baza studiului
se numeşte  Autoritatea gazdei (vezi Anexa)

Opţiunea pentru acestă poveste a avut
în vedere obiceiurile care pot fi ataşate ospi-
talităţii. Cei care călătoresc, fie că sunt oa-
meni obişnuiţi sau importanţi, trebuie să res-
pecte obiceiurile gazdei lor, chiar dacă ele
par ciudate. Povestea a fost folosită pentru
a consolida, în mintea ascultătorului, benefi-
ciile ospitalităţii şi obiceiurile ataşate aces-
teia.

c. Contextul de predare şi scopurile
Lecţia despre poveştile turceşti s-a des-

făşurat la finalul unei unităţi didactice cu
temaMituri, legende şi fabule, în timpul căre-
ia elevii pot citi legende diferite, provenind
din spaţii culturale diverse (din Anglia până
în Kurdistan) având ca element comun tema
explicării factorilor culturali comuni.

Lecţia şi-a propus să folosească poveş-
tile pentru a dezvolta înţelegerile elevilor
despre concepte şi probleme culturale care
au legătură cu dezvoltarea personală şi
socială, dar şi dezvoltarea abilităţilor de
scriere şi a celor artistice.
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cu aurul, argintul şi sticla, dar şi cu soarele,
sublimul şi purul.  În opoziţie cu frumuseţea
apar răul, egoismul, cruditatea, urâţenia şi
aspectul diform.

Walker (1990) a analizat 131 de poveşti
turceşti şi a alcătuit o listă de valori, care
include persistenţa (37), caracterul (26),
curiozitatea (26), dragostea pentru familie
(22), compasiunea (20), ospitalitatea (19),
respectul pentru vârstinici (19), credinţa în
Allah (18) etc.

b. Poveştile : ordine, cauză şi efect
Copiii pot explica ordinea, cauzalitatea

şi consecinţele evenimentelor prin interme-
diul povestilor.  Ele sunt un gen literar potrivit
pentru a discuta şi rescrie pentru că au, în
general, o structură simplă pe care cel care
ascultă şi cel care povesteşte o pot memora.
Poveştile sunt liniare, frazelele sunt simple,
fiecare episod reprezintă o unitate, iar carac-
terele sunt unidimensionale. În termenii
relaţiei dintre autor şi auditoriul intenţionat,
povestirile abordează cauzalitatea într-o
manieră simplă: motivul, acţiunea şi rezulta-
tul apar într-o ordine clară.

c. Poveştile şi interpretarea
Pentru că poveştile evoluează în timp

şi în spaţiu, ele reprezintă un context ideal
pentru înţelegerea interpretărilor diferite.
Philip (1989) a înregistrat 20 de variante ale
poveştii Cenuşăreasa, care ilustrează
dezvoltarea sa de-a lungul secolelor,
începând cu China secolului al IX-lea şi până
în Franţa secolului al XVII-lea.

d. Similarităţi între culturi
Indiferent de zona în care circulă

poveştile au elemente comune: sunt dificil
de încadrat în timp, conţin formule discursive
care dau siguranţă naratorului şi ascultăto-
rului, includ reprezentanţi ai unor grupuri
sociale diverse şi reflectă viaţa cotidiană a
oamenilor obişnuiţi – localizarea, ocupaţiille,



d. Prezentarea lecţiei

Introducerea
Elevii au fost întrebaţi dacă ştiu unde

este localizată Turcia, dacă au vizitat
această ţară şi ce amintiri au despre ea.
Apoi s-a făcut o prezentare Power Point a
Turciei moderne, consolidându-se unele
amintiri şi apărând altele noi: da, în Turcia
este foarte cald vara, sunt plaje frumoase,
dar nu toţi lo-cuitorii trăiesc din activităţi
turistice. Sunt foarte mulţi oamenii care se
ocupă cu agricultura şi perioade de timp
când pe munţi se poate vedea zăpada.

Povestirea
Povestea a fost prezentată în mod tra-

diţional, s-au urmărit şi imagini pe calculator.
Adjective precum elaborat, desăvârşit,
magnific au fost folosite pentru a descrie
artefacte şi monumente de arhitectură.
Aceste cuvinte au fost asociate frecvent ima-
ginilor pe care elevii le urmăreau pe calcu-
lator, pentru a-i ajuta să-şi poată reprezenta
anumite aspecte din poveste pentru ca apoi
să le poată transfera în propriile lor poveşti.

Activitate de scriere în grup
Elevii au fost grupaţi în funcţie de nivelul

abilităţilor de scriere, pentru a fi siguri că toţi
vor scrie. Grupurile au fost rugate să scrie o
poveste care se bazează pe “Autoritatea
gazdei‘, care să conţină valorile abordate,
dar transferate realităţilor contemporane.
Copiii au dezvoltat propria lor poveste având
ca temă centrală respectul datorat gazdei
şi responsabilitatea de a onora autoritatea
gazdei. Ei au fost încurajaţi şi ajutaţi de un
student practicant.

Componenta artistică
Copiii au fost încurajaţi să utilizeze dese-

nul sau pictura pe măsură ce compuneau
povestea. S-a insistat pe colorit şi pe forma
obiectelor pe care elevii le desenau; ei au
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putut folosi tipare pregătite în prealabil de
către învăţătoare.

Fiecare elev a desenat măcar un obiect.

Prezentarea rezultatelor

Ziua aleasă pentru cercetare a fost a
10-a Aniversare a Zilei Mondiale a Cărţii (1
Martie 2007) şi toţi copiii au participat la o
activitate a şcolii pentru a împărtăşi, dar şi
pentru a celebra munca depusă în timpul
zilei. Copiii între 8-11 ani au citit versiunea
lor despre „Autoritatea Gazdei”. Fiecare pre-
zentare a fost de factură modernă, dar cu
diferite teme.

Analiza modului în care elevii de 8-11
ani intrepretează povestirea turcească prin
transpunere în contexte contemporane.

a. Cercetări anterioare despre forma-
rea gândirii istorice

Bage (2000:26) spune că participarea
elevilor la experienţe care îi introduc în lumi
diferite de cele ale lor personale este un act
moral şi creativ de cel mai înalt nivel; Dilek
şi Yapici (2004) sugerează că un concept
pe care ei îl numesc „gândire abstractă
specifică copilăriei”, poate fi dezvoltat prin
poveştile despre trecut. Ei le-au povestit co-
piilor o poveste care a inclus descrieri ale
unor obiecte, bazate pe fotografii din cata-
loagele muzeului. Apoi, copiii au fost rugaţi
să deseneze obiectele descrise în poveste.
Dilek şi Yapici au descoperit în răspunsurile
copiilor trei niveluri ale gândirii: în ceea ce
priveşte primul nivel, copiii au desenat
imagini ale artefactelor aşa cum au fost des-
crise în poveste; la următorul nivel, ei au
mai adăugat detalii care nu se aflau în po-
veste; la nivelul cel mai înalt unii elevi au
proiectat simboluri reprezentând concepte
abstracte.

Barton (1996) a descoperit că, adesea,
copiii se simt impulsionaţi să explice



atitudini şi valori din trecut. Ashby şi Lee
(2001) au descoperit că elevii de şapte ani
pot să le explice într-un mod simplu, în timp
ce copiii mai mari încearcă să analizeze
valorile şi credinţele. Oricum, ei au scos în
evidenţă faptul că este important să
constatăm că unii elevi de şapte ani
răspundeau într-un mod caracteristic celor
de 14 ani. Piaget a sugerat că, la un anumit
nivel al procesului gândirii, un copil poate
să înmagazineze informaţii, să le
potrivească în schemele mentale deja
existente, adaptând, unde era necesar,
pentru a acomoda noile informaţii şi a le
păstra cu scopul de a le folosi selectiv în
rezolvarea de probleme. Ei pot reţine ele-
mente de vocabular şi moduri de gândire
pe care le-au învăţat într-un anumit context
şi pot să le transfere într-un alt context
(Bruner 1963, Cooper 2007: 204; 188 –
222). Această abilitate a lor se dezvoltă de
la o logică incipientă, nu foarte clar exprima-
tă, la declaraţii care merg dincolo de
informaţiile date (Cooper 2007: 190).

Piaget (1932) sugerează că la o etapă
operaţională concretă, copiii privesc regulile
ca fiind rigide, şi că este esenţial ca ei să fie
ascultaţi.

Este deci un motiv pentru a crede că
există un model în dezvoltarea capacităţilor
copiilor de a înţelege conceptul de reguli,
de a transfera idei şi procese de gândire în
noi contexte, de a fi în mod explicabil
conştienţi de reguli, de a extrage concepte
dintr-o poveste.

b. În analiza povestirilor create de către
copiii de 8 -11 ani s-au avut în vedere
următoarele categorii:

1) Abilitatea de a recunoaşte lucruri
care se pot schimba şi care rămân la fel
(valori: continuitate şi schimbare);

2) Abilitatea de a ordona evenimente,
recunoscând faptul că un eveniment poate
duce la apariţia celuilalt (cauză şi efect);

3) A înţelege motivele oamenilor care
le - au determinat un anumit comportament;

4) A înţelege că pot exista versiuni/
interpretări diferite ale aceleiaşi poveşti.

În legătură cu aceste patru categorii au
fost găsite nivele clare de răspuns.

c. Câteva dintre povestirile copiilor şi
analiza lor

Nivelul 1: interpretări contemporane
care oglindesc succesiunea unora dintre
evenimentele povestirii turceşti şi conceptul
de ospitalitate

Copiii sunt capabili să transpună poves-
tea într-un context modern, să identifice
importanţa regulilor. La acest nivel, povesti-
rile lor încorporează experienţa contempo-
rană: vizite la prieteni ale căror familii au
diferite reguli de comportament în casă (de
ex. unele familii se aşteaptă să mănânci ce
ţi se pune în faţă, iar altele nu). „Max şi Ruby
sunt găzduiţi, dar li se comunică regulile
casei: „nu se strigă, nu se vorbeşte cu gura
plină, nu se admite comportament nepotrivit,
camera trebuie ţinută ordonată”. Ei încalcă
regulile şi li se cere să plece”.

Atunci când povestea a fost transpusă
în contexte moderne, ei au putut să alcătu-
iască succesiunea evenimentelor şi să mo-
deleze primele trei evenimente din povestea
lor care reflectă evenimentele din povestea
turcă.

Nivelul 2: interpretări contemporane
oglindesc succesiunea tuturor evenimen-
telor povestirii turceşti

Exemplul 1
În transpunerea copiilor, Regina

Elisabeta a II a Angliei decide să meargă
la cumpărături deghizată. (Există o tradiţie
ca regina să nu aibă bani la ea pentru că
plătesc valeţii săi). De aceea nu plăteşte
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pentru bunurile pe care le cumpără. Când
proprietarul magazinului îi cere banii, îl
plesneşte peste faţă. Mai târziu, Regina îl
invită pe proprietarul magazinului la ea
pentru a bea ceai. Se hotărăşte să îi joace
o festă. Se hotărăşte să îşi arunce bijuteriile
pe fereastră, gândindu-se că acesta o va
opri. Dar acesta îi respectă dreptul de a
face ceea ce vrea în palatul său.

Exemplul 2
O altă poveste a fost pusă într-un con-

text familiar care a oglindit cu acurateţe po-
vestea turcă. Este vorba despre Jake care
merge acasă la Dialah pentru a bea ceai.
Mama lui Dialah merge la magazin să cum-
pere carne pentru ceai, dar Jake nu vrea să
mănânce pentru că este vegetarian. Mama
lui Dialah îl dă afară. Săptămâna următoare
Dialah merge acasă la Jake. Jake se hotă-
răşte să verse apă peste Dialah pentru că
mama acesteia l-a dat afară, dar Dialah nu
face nimic altceva decât să spună: „O! Se
mai întâmplă”.

d. Concluzii rezultate din analiza
poveştilor

Toţi copiii au fost capabili să folosească,
în grade diferite, firul istoric al poveştii
turceşti.

Valori, continuitate şi schimbare

Holdaway (1979) adescris cum poveşti-
le permit copiilor să scape din legăturile tim-
pului, să exploreze intenţia, comportamentul
şi scopurile umane din trecut şi din prezent.
Poveştile, spunea el, sunt experienţe la
prima mână despre lume aşa că acesta mă-
resc percepţia copiilor despre lume. Poveş-
tile populare dau copiilor idei şi lemoţii puter-
nice şi de durată. Holdaway descrie cum
poveştile permit copiilor să creeze imagini
ale timpurilor şi locurilor pe care nu le-au
trăit în realitate şi astfel să exploreze

emoţiile, intenţiile, comportamentul şi
scopurile omului. Erikson (1965) a
observat că dacă copiii sunt încurajaţi să
reconstruiască scene din poveştile
populare, aceste poveşti sunt metafore ale
propriilor lor vieţi, preocupări şi interese şi
îi ajută să se implice în cursul principal ale
emoţiilor umane în timpuri şi locuri altele
decât cele ale lor.

Este şi cazul copiilor care au lucrat cu
povestirea turceasă din acest studiu: ei au
făcut legături între lumea lor, comportamen-
tul şi emoţiile lor şi povestea turcă.

Succesiune, cauză şi efect

Pentru Langley Hamel (2003), poveştile
care reflectă alte culturi permit copiilor să
capete noi cunoştinţe şi să înţeleagă lumea
mergând de la poveşti familiare la povestiri
nefamiliare şi tradiţionale, cu limbajul şi
structura lor tradiţionale, care îi ajută pe copii
să spună din nou, să rescrie şi să recreeze
propriile versiuni ale acestor poveşti. Copiii
pot să-şi dea seama de ceea ce nu se întâm-
plă efectiv aici şi acum şi pentru  aceasta e
nevoie de cunoştinţe şi talent, dar şi ima-
ginaţie, aspect al gândirii copiilor care este
adesea neglijat (Meadows 1993:361).

Modelarea genului literar de către copii.

Toţi copiii au putut, mai mult sau mai
puţin, să modeleze genul poveştii turceşti
în context modern. Acest lucru este încura-
jator pentru că povestirea este un talent care
se dezvoltă treptat. La început evenimentele
se pot înşirui, dar fără să aibe legături
cauzale sau de scop. Acest lucru este valabil
pentru poveştile incluse la nivelul 1. Copiii
au înţeles treptat structura poveştii şi au
observat legăturile dintre problemă, cauză
şi acţiune. Le este mai uşor să asculte
poveşti decât să le inventeze (Temple et al.
1982:154). Crowther (1982) a observat că
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copiii între 7 şi 11 ani consideră cauza şi
efectul ca rezultat al acţiunii directe sau al
înlocuirii unui lucru cu altul. O poveste
populară este deci un context bun pentru a
lua în considerare cauza şi efectul. Harpin
(1976) a arătat cum, pe măsură ce se matu-
rizează, sintaxa copiilor reflectă capacitatea
lor crescândă de a folosi conjuncţii legate
de timp şi de cauză şi efect. Piaget
(1951,1926, 1928) a observat că după 7
ani copiii încep să folosească corect
„întrucât” şi „de acea”.

Motive

Înţelegerea poveştilor de către copiii mici
arată că aceştia sunt capabili să discute
motivele şi despre cum comportamentul
oamenilor influenţează evenimentele
(Cooper 2002:14). Când copii repovestesc
o poveste folosind un limbaj al motivelor,
cauzelor şi efectului, trecând de la poveşti
simple şi previzibile la altele mai complexe,
ei învaţă să creeze imagini al altor locuri şi
vremuri.

Interpretarea

Donaldson (1978) Borke (1978) and
Flavell (1985) au observat că la vârste mai
mici copiii sunt capabili să aibă mai mult
decât un punct de vedere, să compare mai
multe versiuni ale poveştii. Cercetări de
istorie a educaţiei din ultimii 40 de ani indică
foarte clar că la vârste  de 3-5 ani copiii pot
şi trebuie să înveţe procesele de investigaţie
istorică începând cu formele de bază şi tre-
când la formele mai complexe. Ei trebuie
să înţeleagă că istoria este o interpretare
care reflectă punctele de vedere şi scopurile
creatorilor săi. În context politic, nu există o
singură „mare poveste” pe care regimul po-
litic o poate controla şi manipula. Ţări diverse
cum sunt fostele regimuri fasciste din
Spania, Portugalia şi Brazilia, fostele regi-

muri comuniste din Europa de est, ţări unde
conceptul de istorie este contestat, cum
este Africa de Sud şi Irlanda de Nord, toate
caută moduri de a preda şi învăţa despre
trecut, ceea ce este un lucru constructivist.
Aceasta depinde de copii, care învaţă de la
început, în moduri simple, procesele de
investigaţie istorică referitoare la
protocoale, proceduri, concepte de prim
ordin şi de ordin secundar în cadrul unei
paradigme constructiviste.

Considerăm că o indicaţie a ceea ce
este posibil vine din analiza răspunsurilor
copiile la lecţiile cu poveşti populare. Studiul
de caz prezentatdemosntrează că pro-
cesele pe care aceşti copii le-au utilizat la
rescrierea poveştii turce încep să dezvolte
acel tip de înţelegere care este esenţial
pentru democraţiile pluraliste din cadrul unei
lumi internaţionale interdependente şi
multinaţionale. Studiul încurajează de ase-
menea copiii de a recunoaşte că există valori
împărtăşite, universale, între culturi şi vre-
muri diferite.
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Anexă

Povestire

Autoritatea gazdei

Un sultan şi vizirul său călătoreau prin ţară deghizaţi. S-a întâmplat că într-
o noapte  nu aveau unde să stea şi atunci un păstor i-a invitat la stâna lui şi a tăiat
un miel pentru masă, în onoarea lor. Dimineaţa, la plecare, păstorul l-a rugat pe
fiul său să sacrifice o capră pentru a le-o da oaspeţilor pentru drum, dar sultanul
a refuzat şi l-a plesnit pe păstor peste faţă, spunând că o capră întreagă este prea
mult pentru masă. Apoi i-a spus păstorului că se numeşte Murat, că locuieşte într-
o casă mare la Istanbul şi i-a invitat, pe păstor şi pe fiul sau, să-l viziteze.

Primăvara următoare, păstorul s-a pregătit pentru a-şi vizita oaspeţii, luând
şi o capră pentru masă. Ajuns la palat, el a fost recunoscut de către sultan şi
invitat să intre. Sultanul l-a invitat să facă baie, i-a dat haine curate şi l-a invitat
la masă. Împreună cu vizirul au decis să joace o festă păstorului: au început să
arunce vasele de porţelan şi obiectele de aur şi argint în stradă. Dar păstorul a
acceptat toate acestea pentru că, atunci când eşti oaspete, nu trebuie să-i spui
gazdei cum să se comporte în propria casă.

Articolul a apărut în versiune originală în International Journal of Historical
Leaning Teaching and Research

Traducere Irina Roman şi Laura Căpiţă
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(urmare de la pagina 108)

regăsesc în zona forţei de muncă marcată
de un şomaj endemic sau, în cel mai bun
caz, al angajărilor temporare, în timp ce ab-
solvenţii şcolilor de tradiţie replică o structură
socială din ce în ce mai închistată. Marea
pierdere în acest caz, opinează Brughelli,
este dispariţia educaţiei ca instrument de
ascensiune socială. Aici, el se apropie şi se
desparte în acelaşi timp de Bourdieu. Fără
a-l cita, demersul autorului este similar. Una
din funcţiile sistemului educaţional, afirma
undeva Bourdieu, este de a asigura replica-
rea structurilor sociale. Pe aceiaşi linie,
Brughelli consideră că această funcţie este
cea care duce la replicarea discrepanţelor
sociale şi la limitarea selecţiei elitelor pe
criteriul meritului. Este o temă de reflecţie
pentru oricine se apleacă asupra rosturilor
sociale (şi prin extensie de referinţă, politice)
ale educaţiei. Pentru a aduce în discuţie o
paralelă poate mai familiară, să ne gândim
la liceele de elită care formează generaţii
de elită; câţi din cei care absolvă astfel de
şcoli ajung să fie activi în România ? Evident,
nu atribuim nici o vină acestor tineri, ba poate
dimpotrivă. Întrebarea este adresată celor
ce iau decizii în acest domeniu. Alături de
aceste şcoli, există un număr mare de licee
măcar percepute ca fiind de rang secund –
să ne aducem aminte numai de reacţia unei
bune părţi a elevilor şi părinţilor deopotrivă
faţă de Şcolile de Arte şi Meserii. Ipoteza
noastră este că absenţa examenului de
admitere, deci a unui instrument de validare
a excelenţei, duce la desconsiderarea
potenţialului formativ, a relevanţei pentru
destinul ulterior al elevilor, a acestor instituţii
şcolare1. Uneori cu bună dreptate (este
cazul multor profile a căror relevanţă actuală
nu spune nimic de semnificaţia lor pe piaţa
muncii de peste, să spunem, zece ani).

Această problemă aduce o lumină nouă
asupra următorului punct al analizei pe care

Brughelli o face sistemului educaţional
francez. El ia în discuţie problema zonelor
educaţionale defavorizate, considerate – în
textele educaţionale oficiale – a fi una din
soluţiile la multiplele probleme economice
şi sociale ale periferiei oraşelor franceze.
Aceste ZEP (Zones d’Éducation Prioritaire
– zone de educaţie prioritare) sunt intenţio-
nate a fi un instrument de asigurare a ega-
lităţii şanselor tinerilor de a accede la edu-
caţie şi, implicit, la şanse egale în viaţa adultă
– mai multe calculatoare, salarii mai bune
şi programe de studii adaptate nevoilor ele-
vilor dintr-un mediu sărăcit social, cultural şi
economic. Dar tocmai ultimul punct este cel
care este considerat de autor ca fiind esenţa
discriminării. Simplitatea programelor de stu-
dii nu face altceva, conform lui Brughelli, de-
cât să diminueze şansele de accedere la
locuri de muncă tinerilor absolvenţi din ZEP.
Un argument pe care îl invocă autorul este
cel al refuzului patronilor de a angaja tineri
care au probleme cu ortografia, iar aceasta
indiferent de cerinţele postului. Mai mult, re-
acţia elevilor poate fi contrară aşteptărilor –
ştiind că nivelul este mai redus, o parte din
elevi se pot simţi vexaţi, de unde şi o reacţie
negativă faţă de mediul şcolar şi de rolul
acestuia în formarea viitorului lor. Din nou,
lectorul român al acestui text se poate simţi
apelat direct. Nu cu mulţi ani în urmă, în sis-
temul educaţional românesc au fost intro-
duse zonele defavorizate, cu programe
adaptate nivelului lor şi cu o infuzie de logis-
tică care, la nivelul resurselor disponibile,
reprezenta un efort semnificativ. Adevărat,
suntem prea aproape în timp pentru a putea
evalua impactul acestui experiment şcolar.
Dar, credem, este important să cităm, aşa
cum a făcut Brughelli, opinia unui personaj
cheie în realizarea ZEP, Philippe Meirieu,
exprimată înFigaro Magazine (1999): „Acum
cincisprezece ani,  de exemplu, credeam că

(continuare în pagina 94)



RELAŢIA INTERPERSONALĂ ŞI ORA DE CURS

Angela MIHĂILESCU,
ISE

Abstract: The aim of this article is to show the way in which the concept of interpersonal relations
can stimulate the existing links between the culture of the classroom (representing a  a field of
interaction between individuals who are in a position to handle rights and responsabilities, to cooperate,
to overcome tensions, and so on) and that of the wider society. This implies understanding of the
civil education class as a social-cultural space  in which self image is being developed by comparison
with the others’. There are some aspects which may really sustain the practical dimension of the
field of civil education: accepting a set of social-cultural norms regarding the attitudes and behaviours
widely assumed by the community, rethinking the concept of social status and a much more flexible
redistribution of the roles the participants have at the interactions in the class.

Ora de curs re-
prezintă locul cel mai
important pentru for-
marea unor atitudini
pozitive faţă de sine
şi faţă de ceilalţi şi pentru stimularea inte-
resului pentru participarea la viaţa socială,
dacă ar fi să ne referim doar la două dintre
obiectivele cadru ale educaţiei civice. Avem
în vedere faptul că ora de curs nu reprezintă
doar un loc în care elevii află ceva, ci, mai
curând, un loc în care în fiecare clipă se
poate vedea stadiul dezvoltării acestora la
nivelul relaţiei interpersonale. Acest spaţiu
de interacţiune reprezintă un loc iradiant (că-
tre alte discipline) în care elevii manifestă
respect şi bună-cuviinţă în relaţiile cu ceilalţi;
utilizează competenţe de muncă în echipă,
de cooperare şi/ sau competiţie; participă
la negocierea drepturilor şi a responsabili-
tăţilor în clasă şi în şcoală; utilizează de-
prinderi şi competenţe de dialog, de dezba-
tere publică a unei probleme, de negociere,
de rezolvare de conflicte; apreciază diferite
perspective de gândire şi de acţiune etc. (v.
programele şcolare).

Dimensiunea practică, afirmată şi în
cadrul programelor privind educaţia civică,
se dovedeşte a fi de neevitat. Profesorii şi
elevii pun în scena şcolară piese din viaţa
cotidiană şi invers. Ne întrebăm cât de
importante pot fi interacţiunile dintre partici-
panţii la ora de curs? Dacă realitatea clasei

susţine  transferul
dinspre acest „micro-
cosmos” către „ma-
crocosmosul” social?
Sau dacă viaţa coti-

diană intră în clasă în mod explicit şi
constituie o formă de motivare şi de reglare
a învăţării? Acestor întrebări vom încerca
să le găsim un răspuns care, dată fiind eco-
nomia acestui articol, nu va fi foarte elaborat,
dar sperăm să fie destul de convingător încât
să capteze interesul profesorilor.

Rolul interacţiunilor din clasă

Ca şi în situaţiile naturale de comuni-
care, interacţiunea verbală din clasă
presupune o succesiune de evenimente
conversaţionale care remodelează (Kerbrat-
Orecchioni, 1992, p.41) permanent datele
contextuale şi interpersonale şi întemeiază
o istorie conversaţională (Sanda Golo-
penţia). Astfel, elevul are ocazia să-şi
construiască ipotezele în legătură cu regulile
de utilizare a discursului. Aplicarea acestora
îi va permite să comunice eficient cu ceilalţi
(Coste, 1984; Boissat, 1991, 2004; Rabatel,
2004; Bigot, 2005; Llobera, 1990). Deşi
interacţiunea din clasă este influenţată de
contractul preexistent între participanţi, totuşi
metodologiile actuale privind predarea şi
învăţarea afirmă în mod explicit nevoia de
diversificare a structurilor interactive
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profesor-elevi, astfel încât să susţină/
permită construirea unui discurs semnificativ
în clasă.

Cultura clasei/ cultura socială?

Plecând de la ideea cercetăriiactivităţilor
curente la clasă şi a impactului acestora
asupra dezvoltării competenţei de comuni-
care în învăţământul preuniversitar, studiile
ISE (2004, 2005) au permis identificarea
unor practici didactice curente şi evaluarea
efectului formativ al acestora. Astfel, am
putut constata manifestarea unor incom-
patibilităţi între planul declarativ al acţiunii
didactice şi realitatea propriu-zisă, în
următoarele domenii ale interacţiunii din
clasă:

a. Diversitatea situaţiilor de interacţiune
verbală

Modalitatea dominantă de comunicare
în clasă este cea de tip frontal, în pofida
modelelordidactice actuale care cer, în mod
explicit, introducerea în activitatea didactică
la clasă a unor scheme de comunicare inter-
personală cât mai diverse  (profesor-elev/i;
elev/i-elev/i).

b. Formarea comportamentelor şi a
atitudinilor comunicative

Achiziţia competenţelor specifice
educaţiei civice presupune atingerea unor
obiective referitoare la formarea comporta-
mentelor şi a atitudinilor comunicative prin
intermediul activităţii didactice. În acest sens,
programele de educaţie civică formulează
o multitudine de obiective referitoare la dez-
voltarea relaţiei interpersonale între par-
ticipanţii la interacţiunile din clasă (din so-
cietate), cum ar fi: să manifeste respect şi
bună-cuviinţă în relaţiile cu ceilalţi; să-şi
dezvolte şi să utilizeze competenţe de
muncă în echipă, de cooperare şi/ sau com-
petiţie; să participe la negocierea drepturilor

şi a responsabilităţilor în clasă şi în şcoală;
să utilizeze deprinderi şi competenţe de
dialog, de dezbatere publică a unei
probleme, de negociere, de rezolvare de
conflicte; să aprecieze diferite perspective
de gândire şi de acţiune etc. Atingerea
acestor obiective este, în fapt, mult limitată
prin lipsa de diversitate a raporturilor inter-
personale.

Fără să fie singurul aspect care ar trebui
redefinit, observăm că reprezentarea pe
care o are profesorul asupra rolului său în
cadrul interacţiunii în situaţie didactică
perpetuează un model în care acesta se
consideră pe sine, prin tradiţie, ca fiind sin-
gurul capabil să gestioneze activităţile
didactice din cadrul orelor de curs (de unde
şi predilecţia pentru tipul frontal de inter-
acţiune). Celălalt model, în care profesorul
se reprezintă pe sine ca facilitator de comu-
nicare dând posibilitatea elevilor să preia
anumite sarcini comunicative, este mult mai
favorabil în planul dezvoltării relaţiilor inter-
personale şi al motivării pentru învăţare şi
ar trebui promovat mult mai consecvent, prin
intermediul programelor de formare con-
tinuă.

c. Reflecţia asupra comportamente
comunicative

Situaţiile de reflecţie asupra propriilor
comportamente comunicative în cadrul
relaţiilor în grup sunt foarte slab reprezentate
(v. studiile ISE, 2004, 2005b). De exemplu,
intervenţiile participanţilor se înscriu într-o
structură a interacţiunii verbale bazată pre-
ponderent pe relaţia profesor-elev şi în mă-
sură mai mică pe relaţia elev-elev. Lipsa de
diversitate la nivelul schimburilor verbale a
activităţilor de negociere sau mediere între
intervenţii limitează posibilităţile elevilor de
a reflecta asupra gradului de adecvare a
propriilor comportamentelor la natura si-
tuaţiei de comunicare. În ce priveşte utili-
zarea instrumentelor de evaluare, profesorul
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ar trebui să acorde atenţie, din acest punct
de vedere, elementelor referitoare la
parametrii discursivi: adaptarea la situaţia
de comunicare, comportamentul interlocu-
torilor, structurarea schimbului verbal etc.

Viaţa cotidiană/ viaţa şcolară?

Studiul ISE asupra motivării învăţării şi
a reuşitei sociale (2005a) semnalează faptul
că „33,8% dintre elevii chestionaţi percep
şcoala ca fiind importantă pentru viaţa lor
socială şi profesională, dar 36% de elevi din
eşantion consideră că şcoala nu oferă mo-
dele şi nu este interesată de modelele ele-
vului. Majoritatea celor chestionaţi (68,9%)
consideră că şcoala nu are legătură cu viaţa
reală sau nu oferă informaţii utile/concrete
şi nu este centrată pe elev şi pe nevoile/
interesele sale specifice.” (p.54). Nu de pu-
ţine ori profesorul cultivă o antinomie între
viaţa cotidiană a elevului, evocată în clasă
doar ca modalitate de destindere, şi rutina
lecţiei, a cărei rigoare este astfel şi mai pu-
ternic accentuată. (v. studiul ISE, 2004).

Întrebaţi, în cadrul aceluiaşi studiu, care
ar fi trăsăturile de personalitate implicate în
obţinerea succesului, răspunsurile s-au re-
ferit la: încredere în sine, ambiţie, perseve-
renţă, voinţă, hotărâre, curaj, răbdare, socia-
bilitate, orgoliu, diplomaţie, personalitate,
caracter puternic, simţ al umorului, inteli-
genţă, talent, preocupare privind adevărul,
credinţă, cinste, bunătate, disponibilitate
pentru adevăr, credinţă, cinste, bunătate,
disponibilitate pentru ajutor (ISE, 2005a,
p.72). Aceste caracteristici nu diferă ca
problematică de răspunsurile referitoare la
reprezentarea elevului şi a profesorului cu
competenţe de comunicare (v. ISE, 2004,
2005b). Nu diferă nici de multe dintre re-
comandările programelor şcolare. Para-
doxal, însă, nu-şi găsesc un loc licit şi
coerent nici în ansamblul activităţilor din
clasă. În acest sens, recomandările

formulate în studiul privind motivarea învă-
ţării contribuie la atingerea mult mai multor
obiective educaţionale, deoarece identifică
nevoi concrete privind relaţia dintre realitatea
clasei şi cea a vieţii cotidiene. Aceste reco-
mandări pun în evidenţă importanţa şi nece-
sitatea asumării componentei interacţionale,
printr-o multitudine de structuri participative1.

Nu în ultimul rând, trebuie să ţinem cont
că elementele referitoare la comportamente
şi atitudini valorizate în plan social şi general
uman nu se formează prin simplă prescriere,
ci trebuie interiorizate prin activităţi specifice.
De exemplu, obiectivul „să manifeste respect
şi bună-cuviinţă în relaţiile cu ceilalţi” nu va fi
atins în mod convingător prin comunicarea
unor conţinuturi referitoare la aceste aspecte,
ci prin practicile interacţionale dintre elevi, prin
care aceştia îşi pot defini şi negocia relaţiile
interpersonale din perspectiva politeţii.

Câteva sugestii şi soluţii privind
acţiunea didactică

Interacţiunea din timpul orei  presupune
o realitate multiplă şi complexă a
componentelor ei: participanţi, roluri, tipuri
de interacţiuni, tipuri de relaţii interpersonale,
tipuri de strategii de comunicare şi de
învăţare etc. Toate aceste manifestări pot şi
trebuie să devină obiect de studiu accesibil
pentru elevi şi pentru profesor. Pentru a
înlesni abordarea acestor aspecte în prac-
tica şcolară au fost realizate câteva mate-
riale de sprijin în acest sens. Acestea se
adresează profesorului fie prin prezentarea
unor noţiuni şi teorii care să-i permită să ob-
serve şi să interpreteze situaţii reale
comunicative, fie prin realizarea unor mate-
riale didactice pe care să le poată folosi la
clasă (v. ISE, 2006, 2007).

Primele tipuri de materiale au un rol de
documentare, prezentând câteva aspecte
fundamentale privind funcţionarea comu-
nicării:
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a. Analiza modelelor privind înţelege-
rea şi exprimarea orală pune în evidenţă
relaţia dintre componentele referitoare la
discurs şi cele referitoare la comportamen-
te şi atitudini. Procesul de înţelegere orală
presupune funcţionarea (prezenţa) unor
strategii de recunoaştere, selecţie, inter-
pretare, anticipare, deducţie, reţinere, iar
cel referitor la exprimarea orală pune în
evidenţă strategii referitoare la interacţiunile
dintre planul cunoştinţelor şi cel al abilităţilor:
planificare, selectare, control, negocierea
semnificaţiilor, corectare etc. Observarea
funcţionării acestor strategii oferă profeso-
rului posibilitatea de a pune în relaţie
eficientă obiectivele educaţiei civice cu po-
sibilităţile oferite de interacţiunile din cadrul
orei de curs, selectând mult mai uşor şi
mai eficient activităţile de învăţare necesare.

b. Cunoaşterea potenţialului oferit de
diversificarea interacţiunilor din clasă implică
familiarizarea profesorului cu câteva noţiuni
de bază şi studii referitoare la: specificul
situaţiei şi a codurilor de comunicare didac-
tică; criteriile de analiză a discursului natural
şi a discursului produs în clasă; structurile
participative şi dezvoltarea relaţiei inter-
personale; conştientizarea reuşitei
interacţiunii prin adecvarea comportamen-
telor şi atitudinilor dintre participanţi la natura
situaţiei de comunicare.

c. În acelaşi sens al cunoaşterii
potenţialului oferit de interacţiunile din clasă,
se înscriu şi metodele şi instrumentele de
analiză a interacţiunilor din clasă. Cu mijloa-
ce oferite de reprezentări teoretice şi di-
dactice diferite ca orientare, modelele pro-
puse urmăresc, în aceeaşi măsură, ca
obiectiv, evaluarea, dar şi motivarea şi auto-
nomia învăţării. Observarea desfăşurării
interacţiu-nilor în cadrul orei, a organizării
schimburilor verbale, furnizează informaţii
importante privind desfăşurarea propriu-zisă
a orei de curs, impactul anumitor strategii
didactice utilizate, modalităţile de rentabili-

zare a procesului de învăţare şi de predare
etc. Profesorul poate identifica mult mai
obiectiv „starea” disciplinei şi acţiona mult
mai eficient la nivelul relaţiei interpersonale.

În cea de-a doua categorie de materiale,
la care făceam referinţă mai sus, aceste
noţiuni teoretice îşi găsesc o formulă de con-
cretizare în câteva unităţi de învăţare
organizate tematic sub semnul comunicării
în spaţiul public. Sunt identificate şi „puse
în scenă” câteva evenimente conversa-
ţionale frecvent utilizate în situaţii de viaţă
cotidiană. Modul de organizare a unităţilor
urmăreşte realizarea unui schimb flexibil
între latura informativă şi cea aplicativă.
Profesorul, ca şi elevul, poate observa cum
funcţionează noţiunile de bază ale co-
municării, în general, şi poate exersa mai
multe tipuri de interacţiune în clasă. De ase-
menea, poate să-şi asume mai multe tipuri
de roluri intracţionale, ceea ce infuenţează
în mod decisiv reuşita acestui demers.

Activităţile recomandate presupun un
grad mare de autonomie, fiind însoţite de
casete de documentare accesibile elevilor.
Astfel, sunt prezentate într-un limbaj acce-
sibil, noţiuni referitoare la componentele
situaţiei de comunicare, la funcţionarea
interacţiunii verbale şi la organizarea unor
schimburi verbale. Acestea din urmă, pro-
pun aplicaţii privind exprimarea opiniei, argu-
mentarea şi polemica în situaţii reprezen-
tative pentru comunicarea în spaţiul public.
Elevii sunt puşi în situaţia de a identifica
anumite reguli conversaţionale şi de a re-
flecta asupra condiţiilor de reuşită a inter-
acţiunii. Aceştia conştientizează şi regle-
mentează rolurile îndeplinite în cadrul
interacţiunii, comportamentele şi atitudinile
apropriate unor situaţii cotidiene de comuni-
care.  Au, de asemenea, ocazia să utilizeze
experienţa comunicativă căpatată în afara
clasei. Îşi pot astfel afirma competenţe care
scapă observării profesorului în interacţiunile
de tip frontal şi pot deveni observatori avizaţi
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ai interacţiunilor din spaţiul public.
Evenimentele din spaţiul public devin

o sursă accesibilă pentru organizarea
activităţii didactice (predare, învăţare,
evaluare), o posibilitate de a exersa com-
petenţe concrete de comunicare şi, nu
în ultimul rînd, o oportunitate pentru pro-
fesor de a intra într-un dialog eficient atât
cu elevii cât şi cu proprii colegi. Anvergura
trans-disciplinară a  învăţării prin interme-
diul activităţilor de interacţiune verbală orga-
nizate în grup/ clasă favorizează transferul
resur\selor de învăţare de la o disciplină la
alta, ceea ce se dovedeşte bine venit mai
ales la nivelul învăţământului gimnazial.
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NOTE
1 Activităţile recomandate se referă la:

„organizarea în cadrul orelor de şcoală
a unor activităţi de reflecţie asupra a
ceea ce se învaţă şi asupra utilităţii
studiului realizat; organizarea de
dezbateri cu participarea elevilor şi
profesorilor privind rolul educaţiei şi
pregătirii, realizate în şcoală sau în
afara acesteia, în dobândirea
succesului în viaţă; organizarea de
dezbateri între elevi şi profesori privind
rolul şcolii în dezvoltarea trasăturilor
de personalitate (considerate foarte
importante pentru elevi); organizarea
de întâlniri între elevi şi prof. pentru
definirea unor obiective de atins,
exprimate în termeni de competenţe
necesare dobândirii succesului în
viaţă” etc. (ISE, 2005a, p.90).
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Jean-PaulBRIGHELLI.LA FABRIQUE DU CRÉTIN. LA MORT PROGRAMMÉE DE
L’ÉCOLE. Paris,  Éditeur Jean-Claude Gawsewitch,  2005,  ____ pagini.

Cu o experienţă didactică de peste un
sfert de veac, Jean-Paul Brighelli, a reuşit
performanţa de a produce un text deopotrivă
incitant, uşor de citit şi îngrijorător. Analiza
sistemului educaţional francez realizată de
autor, dură până aproape de iconoclasm,
ne arată că în învăţământ, ca şi în multe
alte domenii, bunele intenţii nu sunt sufi-
ciente şi că este nevoie de o gândire strate-
gică, a cărei prime trăsături sunt asumarea
duratei lungi şi holismul.

Dar să începem cu începutul.
Volumul, apărut în 2005 la editura Jean-

Claude Gawsewitch, o editură ce pare să
se fi specializat în publicarea de lucrări care
sfidează opiniile comune, nu are dimensiuni
monumentale, doar puţin peste 200 de
pagini. Prefaţa, semnată de Bernard
Lecherbonnier, explică sensul titlului dat de
către autor şi prin aceasta o primă cheie de
lectură a textului. Nu este vorba de o fabrică
ce produce cretini, ci de o uzină aflată în
proprietatea unui cretin. Adaug imediat faptul
că sensul acordat termenului de „crétin” –
peiorativ în limbaj cotidian – este cel
medieval, de inocent, de limitat intelectual;
bunele intenţii există, dar competenţa este
lipsă la apel.

O frază din prolog merită citată in exten-
so: „Sistemul a produs ceea ce îi era necesar:
o mână de lucru ieftină, aflată în concurenţă
cu un sub-proletariat exotic (est-european,
în varianta mai pură a proiectului Comunităţii
Economice Europene), formată cu o sarcină
precisă şi, înainte de orice, debarasată de
cultura globală care i-ar fi permis, altădată,
să analizeze sistemul, să-şi identifice locul în
acesta şi, în fine, să-l critice” (pag. 21).

Poziţia autorului este clară de la început,
iar paginile volumului nu fac decât să
adauge substanţă criticii fundamentale:
sistemul educaţional francez a pierdut, pe
parcursul ultimelor trei decenii, o serie de
elemente care îi dădeau soliditate şi
relevanţă socială şi economică.

Să enunţăm – mai degrabă într-o ordine
logică decât formală –  principalele teze ale
lui Brighelli.

Întâi de toate, scăderea standardelor
educaţionale. Pornind de la propria sa expe-
rienţă din anii 1960, când doar 15% din elevii
de liceu ajungeau să promoveze bacalau-
reatul, autorul ridică un serios semn de între-
bare asupra validităţii cifrei de 80% de pro-
movaţi ai bacalaureatului actual. Dubitaţia
este serioasă şi trezeşte, să o recunoaştem,
un ecou dureros în România. Cifrele de pro-
movare de la bacalaureatul din România
sunt la fel de spectaculoase; să nu uităm
cazul de acum câţiva ani dintr-un, vorba lui
Caragiale, „judeţ de munte” unde rata de
promovare a bacalaureatului a depăşit
100%. Brighelli identifică o echivalenţă inte-
resantă, căci doar 15 – 20% din absolvenţii
de bacalaureat găsesc un loc de muncă
echivalent pregătirii lor.

În viziunea autorului, însă, problema
este ceva mai complicată. Dincolo de scă-
derea generală a nivelului şcolarităţii, el
identifică o cezură mult mai periculoasă,
anume cea dintre şcolile bune şi cele din
periferia marilor oraşe franceze. Este opinia
autorului, împărtăşită, de altfel, de mulţia alţii,
că aici se află un potenţial pericol social şi
economic. Produsele şcolilor de periferie se

(continuare în pagina 102)

Recenzii
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ISTORIA CONTRAFACTUALĂ CA INSTRUMENT DE LUCRU LA
CLASELE DE LICEU

Valentin BĂLUŢOIU,
Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova

Abstract: Counterfactual history represents not only a prevailed domain but also a litigious one.
It is the history that begins with “What if…?” and can be used in classes by asking the students
to write some compositions on certain themes. This type of composition is recommended especially
to high school students.
The article emphasizes two examples of such compositions done by twelfth grade students as a
teaching aid for a virtual textbook, explaining also the advantages and the disadvantages of
using this strategy during the History lessons.

Istoria contrafac-
tuală reprezintă un
domeniu foarte răs-
pândit, dar şi contro-
versat în acelaşi timp.1 Este o istorie care
porneşte de la întrebarea „Ce-ar fi fost
dacă...?”. De exemplu, ce-ar fi fost dacă
Antonescu accepta un armistiţiu cu aliaţii
înainte de 23 august 1944, sau ce s-ar fi
întâmplat dacă Napoleon ar fi învins la
Waterloo? Nu cunosc ca în România să fi
apărut multe materiale de istorie contra-
factuală; în această privinţă foarte recent a
apărut un articol în revista Foreign Policy
România2.

Istoria contrafactuală poate fi utilizată la
clasă prin efectuarea unor compuneri de
către elevi. Se recomandă realizarea unor
astfel de compuneri în special pentru elevii
de liceu. Iată două exemple de astfel de
compuneri, pe care le-am solicitat unor
eleve de clasa a XII-a ca material pentru un
Manual Virtual de istorie, prezentat de un
concurent de la liceul nostru la concursul
„Istorie şi societate în dimensiune virtuală”
care a avut loc la Suceava, în perioada 4-7
febr uarie 2008.

O zi in R(e)ai(ch)

Am 17 ani şi sunt in ultimul an de liceu.
Trăiesc undeva, in partea de sud est a Impe-
riului, într-un oraş care încă mai poartă am-
prenta istoriei bunicilor mei. Tata a dispărut

de mult, pentru că a
făcut o glumă nevino-
vată despre unul din-
tre gauleiterii  Reich-

ului. În Protectoratul Vlaho-Bulgar, noi
suntem oarecum protejaţi, pentru că evrei,
ţigani şi ruşi nu mai sunt de mult.

Mă trezesc dimineaţa la ora 6,00 căci la
7,00 trebuie să fim în clasă. Nu. Nu trebuie
să fim în clasă, suntem obligate să fim în
faţa profesorilor. Altfel, pentru doar câteva
absenţe, riscăm trei zile de muncă forţată
într-o tabără specială de la marginea
oraşului. Sunt destul de obosită, pentru că
m-am culcat târziu. Am găsit ascunsă prin
cotloanele prăfuite ale podului, o carte din
anii ’30, pe care am citit-o îndelung şi cu
greutate. Era prima carte ce-mi cădea în
mână şi în care nu exista cuvantul “Führer”.
  Mă spăl pe dinţi cu unica pastă de dinţi
“Volk”. De ce s-o numi aşa? Cartea am
desluşit-o mai mult, pentru ca abia de ştiu
cuvintele limbii române. Ai mei o vorbeau în
casă, cu uşile şi ferestrele ferecate.

Mama care astăzi are ziua liberă lunară,
mă cheamă la masă. Îmi imbrac uniforma
cafenie pe braţul căreia straluceşte crucea
îmbârligată şi-mi pun bentiţa pe cap.
Undeva, aproape ilizibil de atâta spălat, se
distinge încă numărul matricol 20071944.

Mama îmi întinde farfuria cu lapte şi
cereale cu gust de petrol. Sunt alimentele
care se găsesc din belşug, căci Partidul
afirmă la tot pasul ca sunt ingredientele din



care se plămădeşte oţelul uman. Iau o
lingură şi abandonez. Simt ochii trişt ai
mamei care mă înţelege tacit. De undeva
din sufrageria alăturată, Führerul, mă
fixează atent, cu un rictus lugubru abia
ascuns sub mustaţă. La radioul arhaic din
bucătărie se distinge buletinul de ştiri care
inundă sonor camera cu ultimele realizări
ale economiei de fier a Imperiului German.
La sfârşit ni se spune într-o doară că
gauleiterul provinciei noastre a fost acuzat
de înaltă trădare. Mama îmi şopteşte că
omul e deja istorie, dar că era un suflet
bun, atât cât se poate în aceasta lume.

Colegiul “30 Ianuarie 1933” unde învăţ,
îşi primeşte fluxul zilnic de eleve. Băieţii
studiază într-un alt cartier, la liceul “1
Septembrie 1939”. Portile şcolii se inchid
fix la 6,45. În clasă, colega mea Khristiana
mă aşteaptă deja cu caietele pe bancă.
Fetele se strecoară tăcute şi în ordine în
pupitre, aranjate după înălţime. Führer-ul ne
priveşte ocrotitor, dar sever din înaltul
zidului ce sprijină tabla impecabil ştearsă
de parcă-i  apretată.  Astăzi avem germană,
istorie, învăţământ politic şi sport. Mult
sport…

Mătur clasa cu coada ochiului şi-mi do-
resc să văd o urmă de praf. Fetele încă mai
şoptesc între ele când îşi face apariţia
Madam Hilde, profa de germana, dar şi de
istorie. Ne predă astăzi despre incursiunea
eşuată a Aliaţilor din Normandia. Ştim lecţia
bine, pentru că o tot auzim incepând cu “a
cincea”...  Ceasurile se scurg greu, inodore,
cu aceiasi profesori “orbi”, cu aceleaşi profe-
soare “slute” şi cu acelaşi zbir de la sport ce
ne ţine doar în “săritura broscuţei” şi “pasul
piticului”.

Dupa prânz plec spre casă şi ocolesc
puţin cu speranţa ca astăzi voi prinde vreun
zâmbet pe chipurile cenuşii ce alcătuiesc
oraşul. Pe lângă parcul central văd un grup
de muncitori zoriţi de un ofiţer SS, care
munceşte din greu la pavoazarea împreju-

rimilor.  Mi-aduc aminte rapid: peste doar o
săptămană e 20 aprilie, sărbatoarea na-
ţională a Reich-ului. Mă gândesc involuntar
la mama care va avea liber, săraca…

Pe carosabil trec în ritm cadenţat maşini
Volkswagen de toate felurile şi din când în
când câte un Mercedes al vreunui mahăr
din Partidul Naţional Socialist.

De la magazinul din colţ, Herr Preda mă
salută şi îmi oferă Porţia zilnică de lapte,
pâine şi cereale. Raţia de carne din această
săptămână am epuizat-o deja. Herr Preda
e un om bun, îmi spun, apucând plasa şi
ieşind pe uşă.

Acasă, mama mă aşteaptă cu masa.
Îmi rezervase un ou pe care mi-l face în
tigaie. Mi se pare delicios. M-apuc apoi să
citesc la istorie. Peste două săptămâni e
olimpiada regională şi cine promovează cu
punctaj maxim are şansa să meargă în
capitala Reichului. Visez deja că
“Brandenburger Tor” îmi face cu mâna.
Înainte de culcare mă spăl pe cap cu
săpunul “Himmler” şi pe cap cu şampon
“Goebbels”. În timp ce-mi usuc părul la cup-
torul aragazului cu capul plecat, zăresc invo-
luntar pe undeva pe sub braţ, ambalajul
pâinii cumpărate din colţ. De pe el îmi face
cu ochiul zâmbind ştrengar marca
produsului “Adolf”…

Istorie Alternativă. Lumea în care am
fi putut trăi

22 ianuarie 1946.
Astăzi alarma a sunat mai devreme ca

de obicei, pentru că nişte vânzători au fost
prinşi făcând contrabandă cu carne şi tutun.
Încă o dovadă că regimul nazist păstrează
ordinea, reuşind să elimine corupţia şi
infracţiunile. La difuzor s-a anunţat execuţia
unor evrei care fuseseră capturaţi în Zona
Interzisă. Führer-ul numeşte asta dreptate,
rebelii îi spun crimă. Eu în schimb am
renunţat să am astfel de păreri, execuţiile
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în masă sunt mult prea severe, societatea
nu-mi permite să am scrupule. Am fost
educaţi să credem că scopul scuză
mijloacele, şi, în acest caz, scopul este
măreţ: înlăturarea suboamenilor şi crearea
unei civilizaţii supreme. Îmi doresc să fiu la
fel ca germanii, să urmăm acelaşi drum.
Ştiu că nu fac parte dintre arieni, dar sper
că într-o zi lucrurile se vor schimba, sper ca
în momentul în care mă voi dovedi vrednică
de acest statut, Führer-ul să permită
„hirotonisirea mea”. Deocamdată trebuie
să mă concentrez asupra celor 20 de
pagini din „Mein Kampf” pe care le am de
memorat până mâine la Cultură şi
Civilizaţie.

20 aprilie 1948.
Este ziua Führer-ului şi, ca dovadă a

bunăvoinţei sale, a graţiat nişte condamnaţi
politici. Întreaga naţiune este în sărbătoare
şi astăzi, în loc de ora de filosofie germană,
vom asculta la difuzor un discurs al acestuia.
Mult mai plăcut oricum decât să vorbim o
oră despre principiile greşite ale demo-
craţiei şi factorii care au condus la prăbu-
şirea acesteia. Mai târziu va avea loc o
serbare unde corul şcolii va cânta
„Deutschland über  alles”. Am fost desem-
nată de consiliul şcolii să scriu nişte
versuri care să-l înfăţişeze pe Führer în
condiţia sa de semizeu şi pe care să le
recit la încheierea serbării. Îmi doresc
doar ca versurile mele să se ridice la înăl-
ţimea aşteptărilor, nu vreau să rămân
„mână de lucru ieftină”, ca restul com-
patrioţilor mei, vreau să fac parte dintre
arieni.

5 august 1953.
Ziua de astăzi a început minunat, am

primit în sfârşit scrisoarea de admitere la
„Universitatea femeilor pentru înţelepciune
şi cultură”. Se pare că am fost inspirată când
am ales ca temă pentru eseu teoriile lui

Rosenberg din Mythus. Din nefericire, bu-
curia mea nu a durat mult, deoarece am
avut parte de o nenorocire în familie. Copilul
surorii mele s-a născut cu malformaţii şi, con-
form legii, va trebui eutanasiat, şi, de ase-
menea, tot conform legii dacă nu va avea
copii în următorii doi ani căsătoria ei va fi
anulată din oficiu. Brusc, unele aspecte ale
nazismului nu mi se mai par atât de corecte,
şi teoria conform căreia „dreptul înseamnă
ceea ce serveşte poporului german, iar in-
justiţia este ceea îi aduce prejudicii” începe
să-şi piardă logica. În mine încolţeşte spe-
ranţa cum că într-o zi voi putea să elimin
aceste erori din sistem.

30 aprilie 1957.
Întreaga naţiune germană este în doliu.

Adolf Hitler a decedat în această dimineaţă
în urma unui infarct.

17 septembrie 1957.
Astăzi îmi este mai clar ca oricând: odată

cu moartea Führer-ului regimul nazist a intrat
în declin. Chiar dacă Wilhelm Frick încearcă
să-l substituie, lumea simte că a scăpat în
sfârşit de sub ameninţarea bombei atomice.
Au izbucnit deja revolte în Franţa, Croaţia şi
chiar Germania, iar partizanii Frontului
Popular nu vor mai putea fi stăpâniţi mult
timp. După ani de supunere, ţări ca Marea
Britanie şi Uniunea Sovietică îşi cer dreptul
de a explora Cosmosul. Se simte pulsul
crescând al revoluţiei, iar aspiraţiile mele
precedente nu pot rămâne neschimbate în
faţa unei asemenea dezlănţuite forţe. Brusc,
cuvintele „Fetiţo, gândeşte-te că tu va trebui
să fii într-o zi o mamă germană”, nu mai au
aceeaşi rezonanţă în sufletul meu. Fetiţa a
crescut  şi acum îşi doreşte să fie mai mult
mamă şi mai puţin germană. Cine ar fi crezut
că voi trăi să descopăr că arienii nu există şi
că rasa evreiască n-a fost niciodată „un
cancer ce roade trupul Germaniei” sau al
oricărei alte ţări?
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Extras din ziarul “ Frontul Popular” - 9
martie 1960

Wilhem Frick impreună cu alţi 80 de
membri ai partidului nazist au fost executaţi
pentru crime de război şi înaltă trădare.
Politica radicală împotriva evreilor şi a negri-
lor a fost abrogată. Lagărele de pretutindeni
şi-au deschis porţile dar, de data aceasta
nu pentru a închide viaţa, ci pentru a o
descătuşa.  Germenii democraţiei încep
să încolţească. Ţările bătrânului continent,
unite în sfârşit pentru o cauză comună:
înlăturarea ultimei ameninţări - Japonia. O
Europă libe-ră, dar îndoctrinată priveşte cu
incertitudine spre viitor, un viitor guvernat
de o lozinca in care “plugul nu va face atunci
loc săbiilor, iar lacrimile războiului nu vor
pregati recoltele lumii viitoare.”

Avantajele compunerilor de istorie
contrafactuală

În opinia autorului acestui material,
utilizarea lucrărilor de istorie contrafactuală
prezintă unele avantaje, cum ar fi:

1. Evaluarea unor competenţe. Ideea
realizării acestor compuneri s-a datorat
lecturării unei ştiri care relata faptul că la
festivităţile organizate la Moscova cu oca-
zia împlinirii a 60 de ani de la încheierea
celui de-al doilea război mondial, la care au
fost invitaţi şefii de stat şi de guvern ai statelor
participante la conflict, nu au răspuns
invitaţiei reprezentanţii statelor baltice. Acest
fapt i-a dat prilejul unui cunoscut ziarist să
afirme că „Refuzând să meargă la festivi-
tăţile de la Moscova, balticii au făcut un prim
şi mare serviciu ideii europene. Când, în
sfârşit, adevărul va fi acceptat peste tot, în
primul rând la Kremlin, Europa se va fi vin-
decat. Până atunci, noi, cei din Est, avem
dreptul să vorbim de Ziua Victoriei împotriva
Victoriei.”3 Fără discuţie, în general, când
profesorul abordează la clasă lecţia
despre cel de-al doilea război mondial, face

acest lucru dintr-o anumită perspectivă, în
care victoria aliaţilor este considerată a fi
victoria celor „buni” împotriva celor „răi”. Se
ştie însă că rolul decisiv pe care Uniunea
Sovietică l-a avut în război a însemnat şi
căderea unei jumătăţi de continent în sfera
de influenţă rusească, instaurarea
comunismului în acea parte a Europei şi
începutul războiului rece. Concluzia citată
mai sus, m-a determinat să cer după
aceea elevilor să realizeze un eseu cu tema
„Cum ar  fi arătat lumea dacă ar fi învins
Hitler în cel de-al doilea război mondial”.
Astfel, cele două compuneri indică alte
perspective asupra unui eveniment istoric.
Ambele înfăţişează o lume dominată de o
Germanie nazistă învingătoare. Aşadar,
astfel de lucrări abordează competenţa
numită în programă 2.1 Recunoaşterea şi
acceptarea perspectivelor multiple asupra
faptelor şi proceselor istorice.

Una dintre lucrări ne prezintă un regim
nazist triumfător care pare a fi departe de
prăbuşire. Cealaltă indică situaţia în care
Reichul nazist nu supravieţuieşte mult iniţia-
torului său (o perspectivă totuşi optimistă).
Sunt folosiţi  anumiţi termeni sau expresii,
precum Reich, Volk, gauleiter, Protectorat,
Mein Kampf, Front Popular; se fac aluzii la
diverse evenimente („incursiunea eşuată a
Aliaţilor în Normandia”) etc., fapt care denotă
o bună înţelegere a vocabularului istoric ca
şi cunoaşterea desfăşurării unor eveni-
mente; există, în acelaşi timp aluzii la
evenimente prezentate sub forma unor date
istorice: „Colegiul “30 Ianuarie 1933” unde
invăţ, îşi primeşte fluxul zilnic de eleve. Băieţii
studiază într-un alt cartier, la liceul “1
Septembrie 1939”.” Uneori, aluziile la eve-
nimentele istorice sunt mai subtile: „Undeva,
aproape ilizibil de atâta spălat, se distinge
înca numarul matricol 20071944.” (face
trimitere la încercarea nereuşită de atentat
asupra lui Hitler din 20 iulie 1944).

Sunt prezentate anumite trăsături ale
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oricăror regimuri totalitare:
- cultul personalităţii („ Am fost

desem-nată de consiliul şcolii să scriu
nişte versuri care să-l înfăţişeze pe Führer
în condiţia sa de semizeu şi pe care să le
recit la încheie-rea serbării”, „Mi-aduc
aminte rapid: peste doar o săptămană e
20 aprilie, sărbatoarea naţională a Reich-
ului.” etc);

- exercitarea puterii prin teroare („exe-
cuţiile în masă sunt mult prea severe” etc).

- Aspecte monstruoase ale ideologiei
unice („... scopul este măreţ: înlăturarea
suboamenilor şi crearea unei civilizaţii su-
preme.” etc);

- îndoctrinarea populaţiei („Deocam-
dată trebuie să mă concentrez asupra celor
20 de pagini din „Mein Kampf” pe care le
am de memorat până mâine la Cultură şi
Civilizaţie.” „Astăzi avem germana, germa-
na, istorie, învăţământ politic şi sport. Mult
sport…”  etc);

- condiţiile de viaţă precare ale cetăţe-
nilor în contrast cu traiul celor privilegiaţi
aparţinând conducerii partidului unic („Ma-
ma îmi întinde farfuria cu lapte şi cereale cu
gust de petrol. Sunt alimentele care se gă-
sesc din belşug...”, „Pe carosabil trec în ritm
cadenţat maşini Volkswagen de toate felurile
şi din când în când câte un Mercedes al
vreunui mahăr din Partidul Naţional So-
cialist.) etc;

- atmosfera apăsătoare datorată unui
regim care încalcă sistematic drepturile
fundamentale ale omului („Ceasurile se
scurg greu, inodore, cu aceiaşi profesori
“orbi”, cu aceleaşi profesoare “slute” şi cu
acelaşi zbir de la sport ce ne ţine doar în
“săritura broscuţei” şi “pasul piticului”).

În acest mod se ating competenţe cum
ar fi: 1.2 Utilizarea termenilor/conceptelor
specifici(e) istoriei în contexte care implică
interpretări şi explicaţii interdisciplinare, 4.2.
Realizarea de conexiuni între informaţiile
oferite de sursele istorice şi contextul vieţii

cotidiene (competenţe pentru clasa a XII-
a) etc.
Am putea spune, fără a exagera, că prin
intermediul unor lucrări reuşite, se dove-
deşte o înţelegere superioară a istoriei de
către elevii respectivi, în ciuda faptului că
întâlnim (este şi normal!) unele naivităţi sau
greşeli („După ani de supunere, ţări ca
Marea Britanie şi Uniunea Sovietică îşi cer
dreptul de a explora Cosmosul”). Lectura
unei astfel de lucrări este extrem, extrem
de instructivă, relevă aspecte ale istoriei pe
care profesorul poate nu are timp să le
analizeze la oră.

2. Cele două lucrări demonstrează un
real talent literar (cel puţin pentru un elev de
liceu). A da posibilitate elevilor să-şi
manifeste talentul literar la ora de istorie
(atunci când este cazul) reprezintă un lucru
pozitiv. Nu există cărţi de istorie mai
frumoase decât acelea scrise de autori care
au şi talent literar. Ce este de remarcat este
faptul că ambele compuneri sunt scrise sub
forma unor jurnale personale, bineînţeles
la persoana I, care sporesc impresia de veri-
dicitate a celor relatate. Este un procedeu
folosit de mulţi scriitori care realizează lucrări
a căror acţiune se desfăşoară în trecut.4

De obicei manualele de istorie, chiar
dacă sunt mult mai atrăgătoare decât cele
de dinainte de 1989, prin grafică, ilustraţie
etc, sunt scrise „prea sec” (şi autorul acestor
rânduri recunoaşte că „a păcătuit” în această
privinţă), din dorinţa de a respecta un limbaj
de specialitate, fapt care îi poate îndepărta
pe elevi de disciplina istorie. În legătură cu
acest fapt, academicianul Dinu C.
Giurescu scria, referindu-se la textul unei
lecţii dintr-un manual de clasa a X-a:
„Textul propriu-zis al lecţiei are, stilistic, mai
curând caracterul unui suport tehnic pentru
transmiterea unor informaţii. Elementul
narativ al istoriei şi care poate atrage pe
elevi, a dispărut în mod practic.”5 Compu-
nerile de istorie contrafactuală demon-

                                                                                   Revista de Pedagogie nr. 1-6/2008 113



strează că istoria poate fi o lectură nu numai
instructivă, ci şi plăcută în acelaşi timp.6

3. Legat de punctul anterior este faptul
că lucrările de istorie contrafactuală stimu-
lează imaginaţia şi originalitatea elevilor,
capacitatea lor creativă. O lucrare de istorie
contrafactuală este cu siguranţă, o lucrare
originală: pe internet nu întâlneşti (deo-
camdată!) astfel de lucrări sub formă de
referate pentru elevi.

Astfel,  cu ajutorul realizării unor lucrări
de istorie contrafactuală, se trezeşte inte-
resul pentru istorie al tinerilor (ca şi
îmbinarea istoriei cu utilizarea tehnicii de
calcul, do-meniu la care tinerii noştri elevi
sunt aşi, sub forma participării la elaborarea
de softuri educaţionale7). Mulţi elevi (dar şi
părinţi, bunici, profesori de alte specialităţi)
au încă impresia că istoria înseamnă
asimiliarea unor cunoştinţe care se învaţă
pe de rost, ceea ce înseamnă că pentru ei
disciplina noastră nu este foarte atrăgătoare.
Prin utili-zarea istoriei contrafactuale, care
stimulează creativitatea şi imaginaţia
elevilor, lucrurile se schimbă.

4. Foarte importantă este formarea de
valori şi atitudini, conform noului curriculum:

- Gândirea critică şi flexibilă;
- Respectarea drepturilor fundamen-

tale ale omului;
- Asumarea diversităţii etnice, sociale,

religioase şi culturale; se desprind, astfel,
din paginile compunerilor de istorie contra-
factuală citate mai sus condamnarea unor
aspecte monstruoase ale istoriei secolului
al XX-lea datorate regimurilor totalitare, cum
ar fi Holocaustul, genocidul cărora i-au căzut
victime comunităţi etnice întregi etc.

Formarea valorilor şi atitudinilor mi se
pare a fi cea mai importantă parte a achiziţiilor
pe care istoria trebuie să le-o ofere tinerilor.

Dezavantaje

1. Lucrările de istorie contrafactuală nu

sunt accesibile tuturor categoriilor de elevi.
Din nefericire, educaţia românească este
într-o criză profundă. Cauzele sunt nume-
roase şi nu este cazul să le analizăm în
acest material.8 Cert este că, în afara de
câteva şcoli de tradiţie (de exemplu
Colegiile naţionale vechi cu o bogată
istorie), în rest situaţia este tragică. Sunt
adevăraţi eroi acei colegi (în special de la
Grupurile şcolare, Şcolile de Arte şi Meserii)
care sunt nevoiţi să  rezolve în primul rând
probleme legate de menţinerea ordinii în
clasă şi mai puţin cele legate de asimilarea
competenţelor de către elevi. Violenţa în
comportament şi în limbaj, absenteismul
masiv, consumul de alcool, ţigări şi chiar
droguri, aderenţa la modele subculturale
(„manelele”, vedetele de doi bani valorizate
de televiziune şi oferite drept modele în
viaţă) caracterizează situaţia unui mare
număr de elevi din aceste şcoli. Stressul
cadrelor didactice este foarte puternic,
satisfacţiile profesionale sunt aproape
inexistente. Situaţia socială a ele-vilor din
aceste şcoli este, de multe ori, dramatică:
familii destrămate, părinţi plecaţi în
străinătate la muncă şi copiii lăsaţi de
izbelişte. Sunt greu de găsit punţi de le-
gătură între cadrele didactice şi elevi din
punct de vedere profesional. Sunt destule
cazuri de elevi, care ajung în anii de studiu
terminali fără să fie capabili să scrie şi să
citească în mod cursiv. Şi atunci dorim să
atingem competenţe, să scriem lucrări de
istorie contrafactuală? Situaţia este tragică
în cea mai mare parte a şcolilor româneşti
şi, din nefericire, nu se întrevede „lumina
de la capătul tunelului”!

2. Lucrările de istorie contrafactuală nu
se pot utiliza pentru pregătirea concursurilor
şcolare ori a examenului de bacalaureat.
Aici există un paradox: spuneam mai sus
că lucrările reuşite de istorie contrafactuală
realizate de elevi sunt dovezi ale unei înţe-
legeri superioare a istoriei, a acumulării
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de competenţe, asta nu înseamnă că la
olimpiadă, de exemplu, aceşti elevi vor avea
şi cele mai bune rezultate.  Subiectele care
se dau la aceste concursuri nu sunt şi pro-
babil nu vor fi de istorie contrafactuală.

Sugestii în legătură cu evaluarea unui
eseu de istorie contrafactuală.

Nu este în intenţia autorului acestor
rânduri să dea o reţetă universal valabilă
de evaluare a unei lucrări de istorie
contrafactuală. Oferim un model, pe care
colegii noştri sunt în măsură să-l perfecţio-
neze. Aşadar,  se propune următorul item:
Redactaţi o lucrare de aproximativ o pagină
în care să vă imaginaţi cum ar fi arătat lumea
dacă Hitler ar fi câştigat cel de-al doilea
război mondial.

Barem de corectare şi notare:
- 2 puncte pentru utilizarea unor

termeni aparţinând disciplinei istorie.
- 2 puncte pentru referirea la

evenimente reale incluse în lucrarea de
istorie contrafactuală.

- 4 puncte pentru promovarea de
valori şi atitudini specifice unei societăţi
democratice.

- 2 puncte pentru ordonarea ideilor,
coerenţa, coeziunea lucrării.

Merită încercat acolo unde ne dăm
seama că există posibilitatea de a utiliza şi
acest tip de instrument de evaluare, dar şi
de lucru în clasă. Încă un motiv de a spune
elevilor noştri: Ce frumoasă este istoria!

NOTE
1 Consideraţii în legătură cu acest subiect,

cuprinzând şi o bibligrafie valoroasă în
Cornel Robu, Science fiction şi istorie

contrafactuală, http://proscris.110mb.com/
Ps11-12/robu11a.htm#b3032.

2 Graham E. Fuller, O lume fără Islam, în Foreign
Policy România, februarie/martie 2008, p.
68-75. Articolul este mai puţin de istorie
contrafactuală şi mai mult o analiză a relaţiilor
internaţionale din lumea contemporană
pornind de la ipoteza „Ce-ar fi fost dacă
Islamul n-ar fi existat?”

3 Traian Ungureanu, Ziua Victoriei împotriva
Victoriei, în Revista 22, nr.792/10-16 mai
2005.

4 De exemplu, o lucrare devenită clasică,
scrisă de Margueritte Yourcenar, Memoriile
lui Hadrian.

5 Dinu C. Giurescu, Războiul din 1877/1878,
după 30 de ani, în volumul Românitate şi
latinitate în Uniunea Europeană, Fundaţia
Scrisul Românesc, Craiova, 2007, p. 21.

6 Sunt pasaje de-a dreptul încântătoare prin
umorul care se degajă din ele: „Înainte de
culcare mă spăl pe cap cu săpunul
“Himmler” şi pe cap cu şampon
“Goebbels”. În timp ce-mi usuc părul la
cuptorul aragazului cu capul plecat, zăresc
involuntar pe undeva pe sub braţ,
ambalajul pâinii cumpărate din colţ. De pe
el îmi face cu ochiul zâmbind ştrengar
marca produsului “Adolf”…

7 Vezi Valentin Băluţoiu, Modalităţi de
utilizare a calculatorului în predarea-
învăţarea istoriei, în Studii şi Articole de
Istorie, LXXI, Bucureşti, 2006, pag. 81-
89.

8 Cred că principala cauză a crizei sistemului
educaţional o reprezintă criza generală  a
societăţii româneşti. Educaţia, fiind o
componentă a unui sistem mai mare, nu
poate să facă excepţie de la situaţia în
care se găseşte întreaga societate.
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EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE EUROPEANĂ ŞI EDUCAŢIA
ŞTIINŢIFICĂ: VALORI COMUNE

Luminiţa CATANĂ,
 ISE

Alina MARHAN

Abstract: Science Education for the Development of European Citizenship (SEDEC) is a
COMENIUS 2 .1 project developed in 7 EU countries, which contributes to the education in science
and aims to raise awareness of European citizenship, through development of a database containing
teaching and training methodology and materials.  One important part of the project was a survey on
teachers’ and pupils’ perceptions about science. This article presents the Romanian results: one
analysis of the teacher’s answers, and another one regarding the answers and drawings realized by
9 and 13-14 years old pupils. Based on the outcomes of the analysis (attitudes, stereotypes, fears
and expectations regarding science), it was proposed a certain typology of the pupils versus a future
professional career.

Introducere
În ultimii ani, în

societatea româ-
nească s-a putut
constata o creştere
semnificativă a interesului pentru temele
specifice educaţiei civice, fapt reflectat în
propunerea şi realizarea unui număr mare
de proiecte naţionale şi internaţionale de
educaţie civică. În acest spirit, anul 2005 a
fost declarat „Anul cetăţeniei europene prin
educaţie” şi s-a detaşat printr-o varietate de
proiecte inovative de educaţie pentru
cetăţenie democratică, dar şi prin organi-
zarea unor conferinţe (cum a fost Conferinţa
de evaluare cu titlul “Learning and living
democracy: the way ahead”, Sinaia, 27-28
aprilie, pe temele: dezvoltarea politicii şi im-
plementarea pentru cetăţenie democratică
şi incluziune socială, roluri noi şi competenţe
ale cadrelor didactice pentru educaţie
cetăţenească, management democratic în
educaţie).

Interesul pentru studiul educaţiei civice
poate fi explicat prin faptul că, prin inter-
mediul acestei discipline, sunt cultivate
competenţe specifice, necesare convieţuirii
în societatea actuală,  cum ar fi: colaborarea
eficientă între persoane, cu scopul obţinerii
unor rezultate dorite la nivel de grup sau de
comunitate locală; respectul pentru drep-
turile sau libertăţile proprii şi a altor persoane;
toleranţa şi schimbul liber de opinii; înţele-

gerea problemelor
umane, în particular a
celor cu care se con-
fruntă societatea ac-
tuală; simţul civic, prin

participarea directă a elevilor la viaţa comu-
nităţii locale etc.

Educaţia ştiinţifica in sprijinul
dezvoltării cetăţeniei europene

În acest context, proiectul SEDEC
(Science Education for the Development of
European Citizenship) şi-a propus să abor-
deze într-o manieră complementară atât
educaţia în domeniul ştiinţelor, cât şi dezvol-
tarea competenţelor pentru cetăţenie

europeană.Proiectul, demarat în anul 2005

Desen realizat în cadrul proiectului
SEDEC: tânăra din imagine studiază

plantele cu ajutorul unei lupe.



în cadrul programului SOCRATES Come-
nius 2.1., se va realiza prin efortul parte-
nerilor din mai multe ţări din Europa: IRRE
Lombardia – Institutul regional pentru
cercetare în domeniul educaţiei din Milano
(Italia)-coordonatorul proiectului; Muzeul
Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie
Leonardo da Vinci (Milano, Italia); SISSA–
Centrul pentru inovaţie şi pentru comunicare
în domeniul ştiinţelor (Trieste, Italia);
Complexul format din Observatorul
astronomic şi Planetarium din Olsztyn
(Polonia); Universitatea din Ostrava
(Republica Cehă); Institutul pentru
pregătirea cadrelor didactice din Nancy
(Franţa); Centrul regional pentru formarea
cadrelor didactice din Lagos (Portugalia);
Centrul Regional de Expertiză pentru Edu-
caţie Durabilă (Olanda) şi Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei din Bucureşti (România).

Proiectul pune în evidenţă tendinţa ge-
nerală de scădere a interesului elevilor din
aceste ţări europene faţă de educaţia ştiin-
ţifică, dar şi motivele care stau la baza ace-
stor schimbări de mentalitate în rândul
copiilor. Dealtfel, şi în cadrul altor cercetări
(a se vedea rezultatele din anul 2003 obţinu-

te în cadrul studiului PISA) se observă ace-
leaşi dezinteres pentru studiul ştiinţelor din
partea multor elevi, fenomen care va avea
ca urmări, în viitorul apropiat, o diminuare a
personalului calificat pentru domeniile ştiin-
ţifice sau pentru tehnologie, iar in plan mai
general, scăderea nivelului de cultură

ştiinţifică al populaţiei. Pornind de la aceste
rezultate, educaţia ştiinţifică devine o
prioritate pentru ministerele educaţiei din
ţările UE, schimbările propuse fiind reflec-
tate chiar de la nivelul documentelor şi al
programelor disciplinare, prin reconsidera-
rea nevoilor elevilor privind educaţia lor.
Învăţătorii şi profesorii sunt încurajaţi în de-
mersurile lor didactice să utilizeze metode
activ-participative, cum sunt experimentele,
observarea şi descrierea unor fenomene
naturale pentru a dezvolta bagajul de
cunoştinţe, deprinderi şi de atitudini pozitive
pentru studiu ale elevilor.

Pe de altă parte, educaţia în domeniul
ştiinţelor poate reprezenta unul dintre
principalii piloni în dezvoltarea spiritului civic.
Acest aspect a devenit de o importanţă
deosebită odată cu aderarea unor noi state
la Uniunea Europeană. Probleme precum
multiculturalismul, dezvoltarea unei
conştiinţe culturale şi sociale de la vârste
foarte fragede, nu doar cu scopul de a
înţelege cultura altor popoare, ci şi în scopul
integrării şi realizării de scopuri comune
devin teme importante în educaţia actuală
a elevilor .

Proiectul SEDEC propune, în acest
sens, obiective comune ştiinţelor şi cetăţe-
niei europene (unele dintre ele fiind deja fi-
nalizate în acest moment):

- realizarea unui studiu despre modul
în care elevii şi cadrele didactice din diferite
ţări europene percep ştiinţa şi despre rolul
educaţiei ştiinţifice în formarea cetăţeniei
europene;

- realizarea unui website care să con-
ţină, pe lângă prezentarea instrumentelor
de lucru, prezentarea bazei de date şi
interpretarea rezultatelor;

- realizarea unei baze de date de re-
surse culturale, instrumente de învăţare la
distanţă, materiale educaţionale aplicabile
în şcoli, catalog de bune practici.

Toate acestea pot constitui pentru
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Desen realizat în cadrul proiectului
SEDEC. Omul de ştiinţă ajută natura

păstrând curăţenia în pădure.



profesori o sursă de inspiraţie în  alegerea
metodelor de abordare a unor teme de ştiin-
ţă, de educaţie civică sau pentru temele de
curriculum la decizia şcolii.

Percepţia ştiinţelor şi cetăţenia euro-
peană: organizarea studiului în România

În studiu au fost implicate trei grupuri
ţintă: 82 de elevi din clasa a IV-a, cu vârste
cuprinse între 9 -10 ani din patru clase ale
unei şcoli din Bucureşti şi 88 de elevi din
clasa a VIII-a, cu vârste de 13 -14 ani, din
aceeaşi şcoală din Bucureşti. Pentru rea-
lizarea unei analize complementare, între
generaţii diferite, au fost chestionaţi un număr
de 53 de învăţători din Bucureşti şi Ploieşti
care predau la clasele a III-a şi a IV-a.

Elevii au participat, în cadrul acestui

proiect, la trei activităţi: a) realizarea unui
desen (testul DAST) – 15 minute; b) com-
pletarea unui chestionar – 20 minute; c) rea-
lizarea hărţii conceptuale – 20 minute.

a) Testul DAST: reprezentarea omului
de ştiinţă

Prima activitate propusă pentru elevi se
inspiră dintr-un test proiectat pentru prima

oară în jurul anilor 50, de către antropologul
Margaret Mead şi psihologul Rhoda Mctraux
şi care, în varianta iniţială, consta în reali-
zarea imaginii unui om de ştiinţă, cu scopul
de a căuta stereotipii. Grupul testat la acel
moment a fost de aproximativ 1000 de elevi
americani. Acest test a fost completat  de
Chambers, câţiva ani mai târziu, prin liste
de cuvinte cheie şi a primit denumirea de
test DAST (Draw A Scientist Test). Testul
DAST a fost aplicat în proiectul SEDEC
pentru elevii de clasa a IV-a şi clasa a VIII-a
din România, iar listele de cuvinte cheie au
fost completate cu noi cuvinte. Simultan, au
fost testaţi câteva sute de elevi din alte ţări
din Europa (Italia, Franţa, Polonia), pentru
o analiză comparativă între copii de aceeaşi
vârstă, dar care aparţin unor societăţi diferite.
În cazul elevilor români, aceştia desenează
cel mai frecvent oameni de ştiinţă în
laborator. Laboratorul este de obicei dotat
cu ustensile şi cu vase mai des întâlnite în
laboratoarele de chimie: vase Berzelius,
retorte, stative cu eprubete, spirtiere, tehnică
de calcul, caiete, cărţi şi mai rar instrumente
optice: lupă, microscop sau telescop. Unele
dintre laboratoarele desenate de ei sunt
destinate studiului plantelor şi al animalelor
şi de aceea sunt reprezentate instrumente
specifice laboratoarelor de biologie: bisturie,
pipete sau cuşti, acvarii. Sunt câţiva elevi
care desenează săli de clasă deoarece îşi
consideră profesorii oameni de ştiinţă sau
chiar pe colegii care au rezultate foarte bune
la învăţătură. Sălile sunt în general dotate
cu mobilier pentru laborator, chiuvete,
lumină electrică.

Un număr mic de elevi desenează
oamenii de ştiinţă în afara laboratoarelor,
chiar în mijlocul naturii, fiindcă ei cred că
omul de ştiinţă trebuie să fie un biolog care
caută soluţii de protejare a mediului sau un
voluntar. Există o lucrare în care este
desenata o peşteră, alt elev desenează o
stea pe care tocmai a ajuns şi pe care o

Desen realizat de un elev din clasa a VIII-a:
munca în laborator poate fi periculoasă.
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studiază folosind un telescop, iar altul o
imagine din deşert (unde un arheolog
caută oase de dinozaur).

diplomelor pe perete, a ecusoanelor sau
a ridurilor de pe frunte.

b). Completarea chestionarului
Chestionarul propus de către autorii stu-

diului a fost construit în scopul colectării
informaţiilor privind percepţiile elevilor des-
pre oamenii de ştiinţă şi despre activităţile
umane care pot fi încadrate ca aparţinând
ştiinţelor, respectiv a temelor considerate
interesante de către elevi, indicate de ei
dintr-o listă, printr-un procedeu de selecţie.
La unii itemi se cer răspunsuri la alegere,
iar la alţii răspunsuri libere. Ultimii doi itemi
conţin liste de teme de interes din sfera
ştiinţelor sau de educaţie cetăţenească, din
care elevii au ales pe cele pe care ar dori să
le studieze. În finalul chestionarului, se află
o casetă de identificare, în care sunt înre-
gistrate datele personale ale participanţilor.
Pentru prima întrebare din chestionar, elevii
scriu trei oameni de ştiinţă, în ordinea în care
îşi amintesc numele lor. În listele de nume
scrise de elevi se regăsesc personaje
carismatice / emblematice (aşa cum este
Albert Einstein, de exemplu), dar şi oameni
de ştiinţă despre care au învăţat la discipline-
le studiate în şcoală. Totuşi, primul lucru
constatat este că elevii nu pot defini tot-
deauna domeniul sau domeniile de acti-
vitate ale unui om de ştiinţă numit de ei. Unii
nu ştiu nici măcar ce înseamnă un om de
ştiinţă, de aceea este definit ca: explorator,
inventator, medic sau matematician, perso-
nalitate istorică, scriitor sau muzician, dar
nu lipsesc din aceste liste nici pronume
comune (Mihai, Toma) sau personajele din
filme ( Frankenstein sau Dexter).

Deşi nu cunosc cu ce s-a ocupat, elevii
din clasa a IV-a îl numesc cel mai des (şi de
cele mai multe ori chiar pe primul loc în lista
lor) pe Einstein (deşi de cele mai multe ori
acest nume este scris incorect) apoi, la mare
distanţă, sunt numiţi Pitagora şi Herodot.

Dacă pentru elevii de clasa a VI-a

Desenul  explică modul în care se produce
o catastrofă ecologică (cls. a VIII-a).
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Unii elevi desenează portrete (acest tip
de reprezentare este întâlnit în cazul elevilor
din clasa a VIII-a), fără să deseneze detalii
referitoare la mediu, şi procedează astfel
fie ca să avertizeze alte persoane (cine se
străduieşte să înveţe pentru ştiinţe... cam
aşa va ajunge) sau încearcă să reprezinte
un om de ştiinţă celebru de pe un  tablou
văzut în şcoală (de obicei dau şi numele
omului de ştiinţă). Persoanele desenate
sunt femei sau bărbaţi, de multe ori de
vârstă medie, mai rar persoane în vârstă
sau copii, sunt îmbrăcaţi în halate, au
costume de pro-tecţie sau au
îmbrăcăminte obişnuită. Femeile sunt de
obicei cochete, înalte şi slabe, au pantofi
cu toc, cercei, ochelari moderni, sunt
coafate şi au haine moderne. Bărbaţii, prin
comparaţie, sunt desenaţi ceva mai
neglijent, cu părul vâlvoi sau cu calviţie, unii
au mustăţi sau bărbi neîngrijite, însă sunt
şi câţiva foarte moderni. Semnele înţelep-
ciunii oamenilor de ştiinţă sunt, în opinia
co-piilor, existenţa ochelarilor de vedere, a
calviţiei, a părului alb, a catalogului, a cărţilor,
instrumentelor sau a obiectelor de
laborator, a instrumentelor de scris, a



avem un om de ştiinţă cu valoare de sim-
bol, respectiv A. Einstein, pentru elevii de
clasa a VIII-a avem mai multe persoane
cu faimă, cei mai mulţi fiind fizicieni:
Pascal, Arhimede, Newton, Joule,
Ampere, Watt sau Diesel. Totuşi, unii
dintre elevi îl consideră pe Einstein
chimist şi/sau îl desenează lucrând într-
un laborator de chimie. Cei mai mulţi sunt
oameni de ştiinţă care au trăit în secolul/
secolele trecute, o singură persoană
aparţine zilelor noastre (amintit o singură
dată - Bill Gates)

La următoarea întrebare, elevii decid
cât de importante sunt activităţile des-
făşurate de oamenii de ştiinţă din lista: a
face descoperiri, a face predicţii, a face
calcule matematice, a transforma sau a
observa natura, a face invenţii, a face ex-
perimente, a crea teorii noi, a scrie pu-
blicaţii ştiinţifice. Alegerile copiilor au fost
destul de neaşteptate, ei considerând
prima activitate, a face descoperiri, acti-
vitatea oamenilor de ştiinţă cea mai im-
portantă din lista prezentată. Se constată
din răspunsuri că elevii mai mari acordă
mai multa atenţie calculului corect decât
cei din clasa a IV-a. A face invenţii este,
in opinia  elevilor din şcoala generală, a
doua activitate ca importanţă. Elevii din
gimnaziu acordă mai multă importanţă
acestei activităţi decât elevii din ciclul
primar, deoarece, scriu ei, calitatea vieţii,
confortul nostru depinde de îmbunătăţirile
pe care aplicarea informaţiilor ştiinţifice
le aduc în cotidian. Crearea unor teorii
noi şi scrierea publicaţiilor ştiinţifice sunt
percepute ca activităţi secundare, mai
ales de către elevii mai mari.

Pentru un viitor mai bun, cei mai mulţi
copii sunt de părere că ar trebui protejat
mediul (de exemplu: să nu se mai taie
copacii, să nu se polueze natura etc.), că
ar trebui modernizate/ salubrizate şcolile
(vor curăţenie, căldură şi apă caldă în

şcoli), alţi copii doresc salarii mai bune
pentru cei care lucrează, infrastructură
mai bună, maşini şi fabrici nepoluante.
De toate aceste aspecte, de sănătatea
populaţiei, chiar şi de politică (scrie o
persoană) ar trebui să se preocupe tot
oamenii de ştiinţă.

Dintr-o listă de întrebări referitoare la
anumite teme de studiu din ştiinţe, elevii au
a l e s  c e e a  c e  a r  d o r i  s ã   s t u d i e z e .  ( Î n Anexa
I sunt prezentate frecvenţele răspunsurilor
elevilor pe clase).

Temele propuse în chestionar sunt teme
de actualitate, interesante pentru educaţia
pentru cetăţenie democratică sau relevante
pentru studiul disciplinelor ştiinţifice. Se
constată, din datele conţinute în tabel, că
cei mai mulţi dintre elevi doresc să stu-
dieze un număr mare dintre temele pro-
puse, iar faptul că o temă este „la modă”,
cum este gripa aviară, pare să nu le in-
fluenţeze alegerile. Chestionarul fiind
distribuit în perioada în care problemele
legate de gripa aviară au fost puternic
mediatizate sau discutate în şcoală, la
diferite discipline, probabil s-a ajuns la o
saturaţie, iar elevii, în consecinţă, nu au mai
ales această temă. Temele despre care nu
ştiu mare lucru (de exemplu: atomi şi
molecule) sunt de asemenea alese mai rar.
Cu cea mai mare frecvenţă sunt alese
temele care au legătură cu protejarea
mediului (surse alternative de energie, flori,
plante, habitate naturale).

Dintr-un număr de teme referitoare la
posibilităţile pe care le oferă o Europa Unită
pentru cetăţeanul european, la posibilitatea
de dezvoltare a unor cariere ştiinţifice, centre
de cercetare sau centre ştiinţifice din
Europa, rezervaţii naturale, geografie, istorie
sau cultură europeană etc, elevii au ales
temele interesante pentru ei sau pentru
cariera lor viitoare. (În Anexa II sunt
prezentate frecvenţele răspunsurilor elevilor
pe clase).
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Prima constatare este că un număr de
elevi nu au răspuns la acest item. De
aseme- nea, se constată că interesul elevilor
de cla-sa a IV-a este mai mare şi pentru
aceste teme. Cea mai interesantă temă este
cea de la punctul 14, invenţii şi descoperiri
impor-tante, la care procentul celor care
doresc să studieze tema se ridică la 85,36%.
Alte teme interesante pentru elevi sunt
geografia, istoria, cultura ţărilor din Europa
(punctele 1 şi 11), oamenii de ştiinţă celebri
şi viaţa lor sau unde se găsesc centre de
cercetare în Europa (5, 9).

Ultima întrebare adună cele mai impor-
tante opinii din tot chestionarul elevilor. La
întrebarea „Vrei să fii om de ştiinţă ?”, răs-
punsurile elevilor au fost destul de variate,
iar argumentările lor au fost clasificate după
motivul alegerii (ex: să am IQ ridicat, o să
îmi fugă mintea; pentru bogăţie sau bani;
să ofere mai departe informaţii; pentru faimă
şi celebritate etc.), după tipul de activitate
considerat interesant (pentru experimente;
pentru invenţiile pe care le-ar face etc. ) sau
după domeniul în care ar dori să lucreze (pen-
tru a proteja natura  ̧pentru că îi plac animalele
şi ar vrea să ştie cum comunică etc.).

c) Realizarea hărţii conceptuale
Pentru această ultimă activitate a

elevilor din cadrul proiectului, s-a cerut să
se completeze o hartă de concepte prin pro-
punerea unor cuvinte, primele care vin în
minte, indiferent dacă sunt nume proprii sau
substantive comune, pornind de la cuvântul
EUROPA.

Din studiul celor 8 hărţi conceptuale rea-
lizate în clasele de elevi, se constată
conexiunile  între cuvântul Europa şi nume
de organizaţii europene, de simboluri (stea-
guri, simbol UE, ţări), familii de cuvinte
specifice ştiinţelor sau tehnologiilor (desco-
periri importante, „om în spaţiu”, tehnologie
sau telefonie mobilă), creşterea calităţii vieţii
/ecologie (continent curat, viitor mai bun,

pace), aspiraţia naturală a omului către fru-
mos sau pentru cunoaştere („oameni bine
educaţi”, „continent frumos”, tradiţii, simboluri
cum ar fi copil care ţine în mâna sa pă-
mântul). Toate aceste hărţi conceptuale
conţin substantive comune, excepţie face
numai harta construită într-una din clasele
a VIII-a, în care apar două substantive proprii
(Bin Laden şi oraşul Bucureşti).

Percepţii şi opinii ale cadrelor
didactice

În proiectul SEDEC, opiniile învăţătorilor
referitoare la percepţia lor asupra ştiinţelor
au fost studiate folosind tot metoda ches-
tionarului. Chestionarul a avut itemi comuni
cu unii itemi din chestionarul elevilor, a avut
însă şi întrebări suplimentare, unele dintre ele
menite să suplinească testulDAST (care nu
a fost aplicat cadrelor didactice).

La una dintre aceste întrebări (cu răs-
punsuri închise) se cere ca persoana
chestionată să aleagă meseriile care au
legătură cu ştiinţele sau pentru care infor-
maţiile sau metodele ştiinţifice sunt indispen-
sabile, dintr-o listă. Lista conţinea meserii
sau funcţii ca: avocat, fotbalist, politician,
inginer software, inginer, profesor, optician,
specialist în reclame, primar. Un număr
mare dintre cei chestionati nu au dat răspun-
suri pentru o parte din elementele din listă.
Dacă pentru unele dintre meserii cei mai
mulţi consideră că nu trebuie să ai cunoştinţe
din domeniul ştiinţelor (adică pentru a fi avo-
cat, fotbalist, politician, optician, specialist
reclame), o parte dintre cei chestionaţi (sub
20%) consideră că ar trebui să ai cunoştinţe
ştiinţifice chiar şi pentru aceste meserii.
Pentru celelalte meserii din listă (inginer, pro-
fesor, medic, chiar pentru a fi ministru), mai
mult de jumătate cred că acestia  trebuie să
aibă cultură ştiinţifică.

La o altă întrebare, prevăzută cu scală
de valori, se doreşte să se realizeze o ima-
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gine /o descriere cât mai exactă a omului
de ştiinţă. O parte dintre cei chestionaţi sunt
de părere că el este o persoană obişnuită,
nici altruistă dar nici egoistă, alţii sunt de
părere că ar trebui să fie mai degrabă altru-
istă pentru a lucra în folosul societăţii. Răs-
punsurile date de aceste persoane sunt
susţinute de răspunsurile de la altă între-
bare: ei cred că  un om de ştiinţă trebuie să
fie dedicat muncii sale, să dorească să ajute
alte persoane, de aceea de cele mai multe
ori nu ar avea timp pentru familie sau pentru
propria persoană.

Calităţile pe care ar trebui să le aibă un
om de ştiinţă sunt: curiozitatea (65% sunt
de părere că trebuie să fie persoane cu
multă curiozitate), sa fie o persoană ordo-
nată (44%), însă nu neapărat (poate fi şi o
persoană dezordonată– susţin aproximativ
48%), trebuie să fie perseverent şi studios
(răspund 72% din persoanele chestionate).
Poate fi:  plăcut (36%), dezagreabil (36%)
sau „aşa şi aşa” (28%).

Concluzii

Respectul faţă de mediul înconjurător,
aprecierea diversităţii, înţelegerea inter-
dependentelor şi a responsabilităţilor
fiecăruia pentru lumea în care trăim, ca-
litatea vieţii, accesul la tehnologiile mo-
derne - sunt  câteva dintre valorile co-
mune care se regăsesc atât în educaţia
ştiinţifică, cât şi în educaţia civica a ele-
vilor Europei actuale. Aceste valori sunt
puse în evidenţă de răspunsurile elevilor
şi ale cadrelor didactice. De exemplu,
pentru păstrarea unei planete sănătoase,
elevii propun: reducerea emisiilor de gaze
toxice şi a deşeurilor, interzicerea defrişărilor
masive care au impact climatic negativ la
nivelul întregii planete, dar şi la nivel local,
datorită distrugerii sau sărăcirii eco-
sistemelor. Poluarea nu este văzuta ca
rezultat al dezvoltării ştiinţei, ci ca o

nepăsare a omului modern.
Una dintre direcţiile prioritare de dez-

voltare pentru ştiinţe, percepută ca atare şi
de către tinerii cetăţeni europeni participanţi
la acest studiu,  ar trebui sa fie înlocuirea
surselor tradiţionale de obţinere a energiei
cu alte surse, alternative, mai puţin poluante,
ceea se traduce prin schimbări tehnologice
semnificative. Confortul cotidian de care ne
bucurăm este un mod prin care ne definim
calitatea de cetăţeni europeni, iar acesta
este dat, printre altele, de o serie de obiecte
realizate cu ajutorul ştiinţei. Starea de
sănătate publică sau speranţa de viaţă a
omului modern sunt şi ele valori câştigate
tot prin efortul oamenilor de ştiinţă.

Intrarea României în marea familie a
Europei este privită de către elevi cu
speranţe noi, deoarece întrevăd noi opor-
tunităţi profesionale, şansa de a cunoaşte
istoria şi cultura altor popoare, dar şi
posibilitatea de face cunoscute în Europa
cultura, tradiţiile şi obiceiurile comunităţii din
care provin.

Din chestionare se pot deduce anu-
mite tipologii vocaţionale pentru elevi,
unele suprapunându-se cu meserii bine
văzute de către societate. În afară de
elevii interesaţi de problemele de ecologie
şi de protecţia mediului (ecologiştii),
regăsim: descoperitorii, exploratorii (cei
interesaţi de călătoriile în spaţiu sau de
pe Pământ sau de căutarea vieţii extra-
terestre), inventatorii (cei interesaţi să
facă lucruri noi sau să îmbunătăţească
din punct de vedere calitativ obiectele
deja existente), medicii (cei care caută
leacuri pentru a vindeca toţi oamenii),
psihologii (cei care caută să înţeleagă
comportamentul oamenilor), războinicii
(cei interesaţi să construiască armament
sofisticat), arheologii (cei care caută
vestigii ale unor civilizaţii antice) etc.
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PERSOANA:
temă de studiu pentru Educaţie civică în clasa a III-a

Alexandra MATEIAŞ,
ISE

Abstract: This article speaks about the didactic experience of studying the theme called „The
person” to a Third Gradeclass, in which it was proposed to use, to estimate, to reconstruct and to
enrich the previous experience and knowledge of each child, avoiding the superficial treatment,
false „childish” and scientific approaches too abstract or too ample of the knowledge or competence.
.

Performanţele
copiilor în educaţia
civică depind atât de
înţelegerea şi de asi-
milarea informaţiilor
specifice, cât şi de trăirea afectivă şi de veri-
ficarea practică a conţinuturilor care li se pro-
pun, direct sau indirect. Sunt necesare acti-
vizarea amplă şi complexă a copiilor şi adec-
varea procesului de învăţare la particula-
rităţile de vârstă şi de mentalitate ale fiecărui
grup clasă cu care se lucrează.

În aceste spirit, în cadrul proiectului de
cercetareNoi strategii de predare învăţare
evaluare, realizat în cadrul laboratorului
Curriculum al Institutului de Ştiinţe ale Edu-
caţiei, a fost proiectat şi desfăşurat, cu titlu
de exemplu, studiul unităţii de învăţare
Persoana, din programa de studiu a dis-
ciplinei Educaţie civică, pentru clasa a III-a.

Pentru construirea unităţii de învăţare
au fost respectate prevederile Curriculum-
ului Naţional pentru învăţământul primar:
obiectivele de referinţă, conţinuturile,
standardele curriculare de performanţă.

Conţinuturile învăţării din această temă
sunt menţionate succint în programă:

I. Persoana
Persoana mea. Persoana lui (ei). Ce

înseamnă să fim persoane?
 *Corpul meu.

Persoane cu nevoi speciale.
        Trăsături morale ale persoanei:
      - încrederea în sine şi în celălalt/lipsa
de încredere;

- respectul/lipsa de respect;

  -   curaj/frică/laşitate;
 -  bunătate/răutate;
 - sinceritate/min-
ciună.
Manualul folosit la

clasă şi alte manuale consultate oferă multe
surse de cunoştinţe şi sugestii de activităţi
care pot susţine studiul temei de către copii.
Dar, deoarece la vârsta de 9 sau 10 ani sunt
accesibile şi interesante mai multe cunoştin-
ţe din tema respectivă, am îmbogăţit conţi-
nutul care le este propus copiilor pentru a
evita subsolicitarea. De asemenea, este
profitabilă pentru elevi şi o coerenţă mai ma-
re a conţinuturilor. De aceea am elaborat
texte scurte care să fie utilizate după ce di-
versele conţinuturi ale temei sunt înţelese,
pentru a fi consolidate, reactualizate uşor
în esenţa lor.

Esenţa cunoaşterii, în această temă, o
constituie conştientizarea unicităţii fizice şi
comportamentale a oricărei persoane; înţe-
legerea valorizării superioare de către socie-
tate a performanţelor în muncă şi în colabo-
rarea socială în raport cu valorizarea calită-
ţilor fizice înnăscute; înţelegereaimportanţei
şi umanismului afecţiunii şi ajutorului acorda-
te persoanelor cu nevoi speciale; familiariza-
rea cu modalităţile prin care identitatea
fiecărei persoane şi dreptul la identitate sunt,
pe de o parte, recunoscute, iar, pe de altă
parte, luate practic în considerare, în mod
oficial, precum şi familiarizarea cu modalită-
ţile prin care fiecare persoană beneficiază
în practică de dreptul său la identitate.

Prin demersul proiectat, am încercat să
favorizez constituirea de cunoştinţe, de atitu-



dini şi de competenţe civice pornind de la
experienţa socială şi umană a copiilor, de la
nivelul lor cultural, de la concepţia lor des-
pre ei înşişi. În acest scop, la începutul fiecă-
rui demers nou de cunoaştere, le-au fost
propuse activităţi prin care să îşi reactua-
lizeze, să îşi completeze, să îşi structureze,
să îşi evalueze experienţa prin confruntarea
cu a celorlalţi. Principiile şi criteriile la care
s-au raportat au fost introduse în activitate
direct sau indirect de învăţătoare, dar şi de
copii, de câte ori au putut să facă asta. Înţele-
gerea unicităţii fiecărei persoane şi a însuşi-
rilor sale general umane a fost considerată
bază pentru înţelegerea şi valorizarea drep-
turilor omului şi ale copilului, conjugate cu
îndatorirea de a manifesta respect pentru
sine şi pentru ceilalţi. Au fost vizate direct
dreptul la viaţă, la ocrotire, la educaţie, drep-
tul persoanei de a avea identitate şi de a fi,
în acelaşi timp, diferită de alte persoane.

Pentru învăţare, inclusiv pentru evalua-
re, au fost propuse toate tipurile de forme
de organizare, fiecare fiind aleasă după po-
tenţialul său de a favoriza eficienţa la un
moment dat. Metodele de învăţare propuse
au fost şi ele foarte diverse: observaţia, expli-
caţia, conversaţia, exerciţiul, problematiza-
rea, jocul de rol. Pentru a utiliza unele com-
petenţe în scop de autoformare şi pentru  a
le valorifica practic, li s a propus să realizeze
un mic proiect.

Evaluarea a fost de tip formativ, bazată
pe observaţie şi pe conversaţie, în principal,
îmbinată cu învăţarea. S-au dat şi ches-
tionare scurte pentru a verifica unele
cunoştinţe.

Activitatea experimentală s a desfăşurat
într o clasă a III a cu un efectiv de 18 elevi,
în perioada 26 septembrie 31 octombrie
2006.

În anul şcolar trecut au fost făcute obser-
vaţii la clasa respectivă pentru cunoaşterea
elevilor şi a stilului de predare al învăţătoarei
clasei. Majoritatea copiilor au performanţe

medii. Sunt educaţi cu dăruire de învăţă-
toare, dar o treime dintre elevi nu au interese
de învăţare suficient de bine formate. Inte-
rese culturale care depăşesc mai mult sau
mai puţin orizontul învăţării şcolare au
aproximativ o treime dintre copii.

Proiectul unităţii de învăţare a funcţionat,
în ansamblu, bine. A existat o perioadă de
acomodare, de o oră pentru toţi elevii şi de
două trei ore pentru copiii cu mai multe
probleme.

Elevii au fost obişnuiţi cu un învăţământ
centrat pe lectură, pe studiul manualului.
Stilul democratic de relaţionare, conţinuturile
propuse şi metodele utilizate au produs
emulaţie, au fost adoptate cu entuziasm de
copii. Participarea în clasă a devenit foarte
largă, spontană, eficientă şi civilizată. Au
colaborat intens pentru dezvoltarea şi rezol-
varea problemelor date. Nu şi-au făcut toţi
temele pentru acasă. Au înţeles şi au reţinut
toate informaţiile esenţiale. Au identificat
cauze şi consecinţe ale adoptării unor idei,
unor atitudini, unor valori specifice temei.
Micul proiect de a nota faptele bune pe care
le observă sau la care participă nu i-a mo-
bilizat decât după ce învăţătoarea a insistat.
Unul dintre copii, cu comportament deviant
accentuat, nu a participat efectiv decât în a
cincea şi în a şasea oră. Nu vrea să înveţe,
în ciuda rugăminţilor mamei. Tatăl îl încura-
jează să facă doar ce îi place. Stă mult la
televizor, vine uneori foarte obosit la şcoală,
nu deschide cartea. Scrie doar suprave-
gheat continuu de învăţătoare. Citeşte greoi
şi abia în clasa a III-a scrie fără să confunde
literele. Eşecul l-a făcut şi timid, neîncrezător
în posibilităţile lui. Câteodată este turbulent
când i se cere să participe la oră. În primele
trei ore de experiment, abia a fost convins
să scoată caietul şi cartea din bancă. În a
patra oră, urmărind participarea intensă a
colegilor, a fost destul de atent. În a cincea
oră a răspuns, în şoaptă, la câteva întrebări
şi a fost bucuros când i s-a propus să se
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mute din ultima bancă, într una din mijlocul
clasei. În următoarele ore a urmărit lecţia şi
a răspuns la întrebări simple, a repetat răs-
punsuri ale colegilor.

Un alt elev, cu nivel scăzut la învăţătură,
a fost, în prima şi a doua oră, de mai multe
ori instabil, tulburent, vulgar. Prezenţa unei
persoane străine în clasă în timpul expe-
rimentului, schimbările de stil de lucru pro-
duse l-au pus în stare de alertă, de nesi-
guranţă, de negativism. Fiind tratat cu înţe-
legere, stimulat ca toţi ceilalţi, şi apreciat
pentru participarea pozitivă, s-a integrat în
grup şi a fost activ în sarcinile mai uşoare. A
mai fost turburent, neîncrezător şi ostil atunci
când, în lecţia „Corpul meu” s-a vorbit despre
culorile diferite ale pielii oamenilor, el fiind
rrom. Concluziile despre lipsa de importanţă
a culorii pielii, a părului sau a ochilor în
aprecierea unei persoane, despre diversi-
tatea gusturilor estetice ale oamenilor l-au
liniştit, i-au produs chiar bucurie.

Încă două fetiţe au participat puţin în
pri-mele două ore, fiind indiferente, pasive.
Apoi am urmărit lecţiile, au răspuns curent
la între-bări, fără să participe şi spontan.

După aprecierea învăţătoarei clasei şi
a propunătoarei experimentului, proiectul a
fost transpus în actul didactic corect, dinamic
şi adaptat la realitatea educativă a clasei,
adică la nivelul de cunoştinţe, la calitatea
opiniilor şi atitudinilor copiilor.

Stilul democratic de relaţionare cu elevii,
conţinuturile de învăţare propuse şi meto-
dele utilizate au fost adoptate cu entuziasm
de toţi copiii.

Cu titlu de exemplu, prezentăm, în con-
tinuare, schiţa de proiect didactic pentru
prima oră de studiu a temei. Restul proiec-
tului poate fi consultat în raportul de cer-
cetare Noi strategii de predare învăţare
evlauare, realizat în DepartamentulCurricu-
lum al Institutului de Ştiinţe ale educaţiei.
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Proiectul unităţii de învăţare: Persoana.
Disciplina: Educaţie civică
Clasa a III-a

Ce înseamnă să fim persoane? (1)
Prima oră
Detalieri de

conţinut
Obiective

de
referinţă

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Persoana mea,
persoana lui,
persoana ei
Ce înseamnă
să fim
persoane

1.1 ? Distinge şi alege imagini de
persoane, separându-le de
imagini de obiecte, de plante şi
de animale.

? Exprimă sinonimia dintre
cuvintele „om” şi „persoană”.

imagini de
obiecte, de
plante, de
animale, de
persoane diferite
după sex, vârstă,
înfăţişare,
preocupări

independent
frontal

Observaţie
Conversaţie

? Stabileşte / consolidează relaţia
de sinonimie dintre cuvintele
persoană şi om

frontal

1.2 ? Analizează asemănările şi
deosebirile dintre el şi membrii
familiei sale şi dintre el şi
prietenii săi.

? Spune cu care persoane seamănă
ei: în întregime, puţin sau mult şi
deduce unicitatea fiecărei
persoane.

? Notează, la cerere, însuşirile care
îi plac la o anumită persoană, pe
care nu o menţionează, şi
însuşirile care nu îi plac la
respectiva persoană.

independent Observaţie
Conversaţie
Evaluarea
sarcinii scrise

? Citeşte apoi, cu voce tare,
însuşirile respective, le dictează
învăţătorului / învăţătoarei.
Aceasta le scrie pe tablă şi
notează frecvenţa apariţiilor lor
în răspunsurile copiilor.

frontal

? Observă, cu ajutorul învăţătoarei,
unele asemănări şi deosebiri între
însuşirile menţionate de toţi
elevii şi precizează câteva tipuri
de însuşiri în care acestea pot fi
grupate: însuşiri fizice, de
performanţă, de atitudini etc.

frontal Conversaţie
Dezbatere

4.1 ? Colaborează pentru a grupa
respectivele însuşiri în tipurile, în
grupele pe care le-au stabilit
anterior.

fişa de lucru grup mic Evaluarea
temei scrise

Unicitatea
fiecărei
persoane
Asemănări şi
deosebiri între
persoane

? Îşi exprimă părerea cu privire la
corectitudinea clasificărilor
realizate de grupuri.

? Remarcă, la cerere, printre
respectivele însuşiri, unele care
sunt calităţi, adică însuşiri care
sunt bune şi folositoare atât
pentru persoană, cât şi pentru cei
printre care trăieşte aceasta;
însuşiri care sunt defecte şi
însuşiri care nu sunt nici calităţi
nici defecte.

? Ascultă indicaţiile pentru
efectuarea temei pentru acasă.

Dicţionar Frontal

Frontal
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ABORDAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE DIN PERSPECTIVA
STRATEGIILOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE. UN

EXEMPLU PENTRU CLASA A XI-A1

Laura CĂPIŢĂ
ISE

Abstract: The article describes the steps a History teacher is using to adapt the programe
of study to a given specific educational context. It refers to the ways in which the
teacher’s decisions are influencing the content organization, the resources and learning
methods.

Un termen înde-
lung discutat

Termenul “proiec-
tul unităţii de învăţare”
a apărut cu ocazia stagiilor de formare
organizate de CNC, în anii 2000-2001, şi a
intrat în practica didactică prin intermediul
setului de ghiduri metodologice pentru
aplicarea programelor şcolare publicate ca
urmare a activităţilor de formare menţionate.
Iniţial a stârnit numeroase discuţii, dar astăzi
putem constata asumarea sa de către
profesori şi utilizarea pe scară largă.

Utilitatea lui şi, în bună măsură, plasarea
pe un loc mai bun decât mai vechiul “proiect
de lecţie”, se datorează câtorva avantaje,
înţelese pe măsură ce a fost mai mult folosit
de către practicieni. Poate că avantajul cel
mai este faptul că permite construirea unei
unităţi de predare-învăţare-evaluare care se
defăşoară pe o perioadă mai mare decât o
oră, facilitând astfel abordări metodologice
mai complexe şi, deci, o altă abordare a
interacţiunii dintre profesor şi elev/elevi. În
plus, o unitate de învăţare, mai mult decât o
“lecţie” crează condiţii favorabile pentru
formarea unor comportamente specifice ale
celor care învaţă. Nu în ultimul rând, compo-
nenta evaluare, atât de importantă în
contextul discuţiilor despre calitatea actului
didactic, este mai bine pusă în valoare.

Proiectarea unităţilor de învăţare

Utilizarea programei şcolare presupune
înţelegerea locului pe care-l ocupă fiecare

element component
în proiectarea didac-
tică. În progamele de
liceu, competenţele
specifice sunt asocia-

te conţinuturilor. Lor li se vor adăuga activităţi
de învăţare propuse de către profesor2.
Reperele pentru propunerea de activităţi de
învăţare sunt de identificat în sugestiile
metodologice ale programei.

O dată identificate unităţile de învăţare
şi stabilită succesiunea parcurgerii lor pe
durata unui an şcolar, profesorul poate trece
la conceperea unui proiect didactic concret.
Într-o posibilă clasificare a tipurilor de
proiecte pedagogice realizate de către
profesor, proiectul unităţii de învăţare este
unul de nivel mediu, care vizează o perioadă
mai mare de timp (în cazul istoriei 3-5
săptămâni). Nucleul funcţional al unităţii de
învăţare este reprezentat de corelarea dintre
competenţele specifice şi conţinuturile
învăţării, elemente componente ale
programei şcolare. Structurarea unităţilor de
învăţare reprezintă o activitate de
reorganizare a elementelor componente ale
programei dintr-o perspectivă personală, cu
respectarea elementelor prin care se
defineşte conceptul de unitate de învăţare.
(Ghid metodologic, 2001: 33). Viziunea per-
sonală implică luarea în consideraţie a tu-
turor elementelor care caracterizează un
mediu favorabil învăţării (interesele elevilor,
sursele multiple de învăţare şi informare,
achiziţiile anterioare, resursele didactice,
calităţile personale ale profesorului, aspec-
tele specifice mediului şcolar de învăţare



etc.). Identificarea, structurarea şi ordona-
rea unităţilor de învăţare se realizează la
începutul anului şcolar şi se consem-
nează în planificarea calendaristică, dar
proiectarea lor propriu-zisă se face pe toată
durata anului şcolar, pe măsură ce se
progresează în parcurgerea planificării
calendaristice.

Câteva repere trebuie avute în vedere:
- numărul de ore/săptămână alocate

specializării pentru care se construieşte
proiectul;

- integrarea tuturor elementelor com-
ponente ale programei; proiectarea unor
activităţi de învăţare într-o succesiune
adecvată parcursului învăţării (incluzând
elemente de diferenţiere, învăţarea prin coo-
perare, incluziune3 etc.) şi o indicare clară a
paşilor pentru acele strategii didactice com-
plexe precum investigaţia, proiectul, jocul
de rol, dezbaterea;

- identificarea metodelor şi tehnicilor de
evaluare care au cea mai bună relevanţă în
raport cu obiectivele de referinţă/competen-
ţele specifice vizate de unitatea de învăţare.

Când se proiectează unitatea de învăţare,
următoarele întrebări sunt considerate esen-
ţiale: ce? de ce? cum?  cu ce?  cum ştim cât
s-a realizat? Răsunsul la aceste întrebări se
înregistrează într-un tabel ale cărui rubrici con-
stituie răspunsurile la întrebările menţionate.

Faţă de elementele componente ale
programelor şcolare, unitatea de învăţare
include aspecte care ţin de contextul
educaţional în care se desfăşoară procesul
de predare-învăţare:

- rubrica Resurse include specificări de
timp, de loc, forme de organizare a clasei,
material didactic;

- rubrica Evaluare menţionează instru-
mentele sau modalităţile de evaluare utiliza-
te la clasă.

O componentă importantă a unităţii de
învăţare este cea a activităţilor de învăţare,
pentru că ea vizează implicarea elevilor în

procesul învăţării. Problema este cu atât
mai importantă în cazul programelor pentru
clasele IX-XII, deoarece modelul de
proiectare nu include activităţile de învăţare.

Când realizăm proiectul unităţii de
învăţare trebuie să avem în vedere că:

- plasarea în timp poate avea conse-
cinţe asupra gradului de complexitate al ac-
tivităţilor de învăţare şi al evaluării; ceea ce
contează foarte mult în aplicarea programei
şcolare este urmărirea urmărirea continuităţii
şi a progresului elevilor în învăţare;

- timpul alocat poate influenţa resur-
sele, dar şi metodele şi tehnicile de evaluare;

- combinarea competenţelor specifice
influenţează şi ea alegerea activităţilor de
învăţare; ele trebuie să fie adecvat formulate,
să răspundă diferitelor nevoi ale elevilor şi
să contribuie la depăşirea eventualelor
bariere între elevi (de gen sau mediu social,
de exemplu).

Ceea ce trebuie să vădească o unitate
de învăţare, în ansamblul ei, este coerenţa
internă.

Abordarea unităţii de învăţare din pers-
pectiva strategiilor de predare-învăţare-
evaluare. Un exemplu validat de practică4

Unitatea de învăţare „Europa şi Româ-
nia în secolul XX”5 propune o strategie
didactică bazată pe activităţi de învăţare care
solicită elevilor organizare şi elaborare de
informaţii având ca scop construirea unei
imagini sintetice  asupra secolului al XX-lea,
un secol al marilor conflagraţii mondiale, dar
şi al unor opţiuni politice majore (conflic-tul
dintre ideologiile totalitare şi cele demo-
cratice, Războiul rece) care afectează
prezentul. În economia planificării calenda-
ristice este este a treia unitate de învăţare -
după cea introductivă (2 ore) şi Europa
contemporană (5 ore), făcând parte din
domeniul “Popoare şi spaţii istorice”.
Această unitate de învăţare are un rol cheie
pentru înţelegerea multora dintre temele
propuse de programă, iar  produsele realiza-

132



te pe parcurs (cronologii, fişe biografice,
scheme, roluri şi seturi de întrebări) vor fi
utilizate de către elevi ca punct de plecare
pentru realizarea altor sarcini de învăţare.

a. Abordări specifice predării –învăţării
corelate cu accentele programei şi cu
manualele şcolare

Programa clasei a XI-a acordă profe-
sorului “libertatea” de a identifica elementele
de conţinut subsumate temelor programei,
concomitent cu identificarea celor mai
relevante demersuri care să centreze
învăţarea pe elev. Relaţia profesor-elev este
iniţial asimetrică, accentuând rolul profesului
în stabilirea ţintelor care vizează conţinutul.
Dar profesorul este constrâns de programă,
prin competenţele specifice şi sugestiile
metodologice, să propună demersuri de în-
văţare activă, fapt care reechilibrează relaţia
didactică pentru că aduce elevul în situaţia
de participant la “construirea” cunoaşterii.

La nivelul ciclului superior al liceului com-
petenţele generale şi cele specifice accen-
tuează “utilizarea” cunoaşterii de tip istoric
în interiorul decupajului reprezentat de
obiectul de studiu şi “în afara” acestuia, fiind
identificate trei situaţii: acţiunea civică, com-
petenţele de comunicare şi învăţarea per-
manentă. De aici, consecinţe pentru alege-
rea activităţilor de învăţare şi ordonarea lor.

În identificarea elementelor de conţinut
subsumate temelor programei, profesorul
de istorie ar trebui:

- să opteze pentru formulări care sunt
relevante pentru elevi;

- să creeze oportunităţi pentru
comparaţie: înţelegerea evenimentelor care
se desfăşoară într-o anumită perioadă sau
într-un loc anume este ajutată de
compararea cu evenimente care se petrec
în aceeaşi perioadă sau la nivelul altor
generaţii;

- să recupereze, fără a absolutiza,

cronologia istorică, în scopul conturării
imaginii de ansamblu a fenomenului
istoric studiat6;

- să aplice principiul
multiperspectivităţii care cere elevilor
conştientizarea diferitelor perspective
asupra tercutului7.

b. Dimensiunea strategică a unităţii de
învăţare: situaţii şi moduri de învăţare

1. Delimitarea, formularea şi structu-
rarea elementelor de conţinut în raport
cu timpul de instruire

Conţinutul este împărţit în două sub-
unităţi, iar titlurile apar formulate ca întrebări.

Bugetul de timp (8 + 1 ore) alocat a fost
repartizat astfel:

Introducere: brainstorming, clarificare (O18)
Subunitatea 1: Influenţele Europei:
problema constituţionalismului şi a ideilor
economice cu accent pe identificarea
informaţiei relevante, înţelegerea
contextului, redarea informaţiei (O2-4)
Subunitatea 2: Imaginea României:
personalităţi reprezentative şi studiile de caz
(Grigore Gafencu şi imaginea României în
presa internaţională) (O5-8).
Evaluare: Bilanţul secolului XX (O9)

2. Organizarea activităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare introduce trei teh-
nici de învăţare noi: “cronologia inversată”,
“hot seating” – scaunul fierbinte” şi “web
searching”.

- cronologia inversată  este o aborda-
re a timpului având ca punct de plecare pre-
zentul şi care avansează în trecut în funcţie
de subiectul istoric abordat; are ca scop
aproprierea evenimentelor istorice, înţelege-
rea semnificaţiei şi a impactului evenimen-
telor asupra unor regiuni sau la nivelul unor
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HOTSEATING

Dinamica nctivitutilor
de inYlilare

ORGANIZATOR
(,OGNITl\'BRAINSTORIIIING

CRONOLOGIE
INYERSATA

- ''websearching'' (cautare pe Net) -
utilizarea resurselorde pe Intemetca instru
ment de lucru independent (individual ~i in
grupurimici de eleVl),accentueaza, la nivelul
cornpetentelor de lucru cu sursele istorice,
rolul surselor legate de mass-media.

Activitatile de invatare:
- imbina activitati desfasurate in clasa

~i teme pentru acasa;
- aduc impreuna mediul formal de in

vatare (clasa) ~i medii non-formale (Inter
netul, presa scrisa ~i televiziunea)

- ofera ocazii pentru exersarea compe
tentelor legate de utilizarea surselor, formu
larea Intrebarilor, organizarea~iprezentarea
informatel, cu care elevii sunt deja familia
rizati ~i pentru extinderea instrumentarului
metodologic; aceste antrenamente intelec
tuale vor pregari demersuri didactice mai
complexe, utilizate ulterior (lnvestlqatie,
proiect, studiu de caz).

comunitati umane "reale"; este introdusa
in partea de inceput a unitatii;

- hot seating" ("scaunul fierbinte"):
lucrandin grupurimici,fiecareelevi~i asurna
pe rand rolul unuia din actorii cheie, ~i apoi
raspundeintrebarilorcare i se pundin partea
celortalti membri ai grupului. Daca elevii nu
sunt obi~nuiti cu aceasta abordare, este
recomandabil ca profesorul sa ofere un
model prin preluarea de catre el in~u~i a
"scaunului fierbinte". Este posibil ca elevii
sa aibe nevoie de ajutor ~i la preqatirea
rolului ~i luarea deciziei cu privire la intre
barile pecare sa Iepuna celuiaflatpe "scau
nul fierbinte". Ca 0 abordare pedagogica
qenerala, aceasta iiajuta pe elevi sa invete
cum sa organizeze cunoasterea lor lstorica
intr-o argumentatie sau 0 pledoarie ~i cum
sa formuleze intrebari cu care sa intero
gheze sursele pe care Ie folosesc. Va fi
folosita in a doua parte a unitatii.



Traseul parcurgerii activităţilor de
învăţare este redat în schema de pe pagina
alăturată.

3. Aplicarea unităţii de învăţare: ţinte
urmărite, desfăşurare, lecţii învăţate

Identificarea rezultatului final - bilanţul
secolului XX- a influenţat aplicarea demer-
sului didactic.  Proiectul a mizat pe câteva
precondiţii, neconfirmate în totalitate:

- un grad mare de deschidere şi
implicare din partea elevilor şi un ritm
susţinut de participare;

- capacitate mare de absorbţie a noilor
tehnici şi de lucru cu “învăţările anterioare”;

- existenţa unui bagaj suficient de
“învăţări anterioare” (la nivel de cunoştinţe
şi abilităţi);

- mai multe resurse didactice9.
Actul didactic s-a pliat pe proiect, distan-

ţa a ţinut de ritmul elevilor şi de accesul la
resurse didactice.Clasa  a răspuns solicitări-
lor cu un ritm mai lent iniţial, pentru că aces-
tea vizau mai mult învăţările anterioare şi
conexiuni interdisciuplinare (mai ales cu
economia), dar s-a modificat în bine pe mă-
sură ce “s-a ajuns” la tema curentă. Profe-
soara a propus un ritm alert pentru a se
atinge obiectivul principal (imaginea seco-
lului al XX-lea), astfel că elevii au fost solicitaţi
pentru un efort mai mare decât erau obiş-
nuiţi. Interacţiunea cu clasa a fost foarte
bună, elevii au participat la activităţi mai mult
ca de obicei şi au fost consideraţi, de cele
mai multe ori, parteneri viabili de dialog.
Profesoara nu a lăsat foarte mult spaţiu ne-
gocierii, sensul comunicării fiind predomi-
nant dinspre profesor către elevi. Au fost
formulate întrebări diverse şi răspunsurile
au solicitat puncte de vedere diferite. Activi-
tăţile de învăţare şi-au dovedit relevanţa,
deşi nivelul de implicare a fost diferit: s-a
răspuns mai bine la solicitările noi, care
au vizat mai mult situaţii de învăţare în care

elevii interacţionează cu realitatea însăşi,
mai mult decât cu informaţia despre
“realitate”.

4. Concluzii

Elementele care se pliază cel mai greu
pe strategie sunt cele care ţin de disponi-
bilitatea elevilor: menţinerea unui ritm alert,
legăturile cu alte obiecte de studiu, expri-
marea propriilor opinii. Chiar şi pentru clase
de ştiinţe sociale, un demers centrat pe elev,
cu o concentrare atât de mare a activităţilor
este foarte solicitant.

Făcând bilanţul, strategia a funcţionat,
dar cu un efort foarte mare din partea “acto-
rilor” şi fără mult spaţiu pentru negocierea
ritmului şi pentru reflecţie. Totodată, este
posibilă şi o altă strategie pentru această
unitate de învăţare. Ar fi un traseu care să
plece de la situaţia locală (România sau
chiar localitatea în care se află şcoala) către
spaţiul istoric european. Acest demers ar
favoriza un accent mai mare pe compo-
nenta non-formală (istoria familiei, a localită-
ţii, muzeul, filmul); ar necesita nu doar un
alt tip de antrenament intelectual, dar şi un
alt raport cu resursele didactice principale-
manualele şcolare şi, obligaroriu, un alt mod
de a concepe evaluarea.
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NOTE
1 Textul articolului are ca punct de plecare

contribuţia autoarei la proiectul de
cercetare “Strategii de predare-învăţare”
(coord. dr. Mihaela Singer), ISE, 2006

2 Proiectarea activităţilor de învăţare trebuie
să aibă în vedere şi componenta valori şi
atitudini.

3 Termenul desemnează cerinţa de a realiza
activităţi care să permită participarea
tuturor elevilor indiferent de nivel de
pregătire, apartenenţă etnică, gen, nivel
de competenţă, mediu social.

4 Activitatea la clasă s-a derulat în perioada
20.10 – 7.11, la Colegiul Naţional Spiru
Haret, cu un grup de 29 de elevi, având
specializarea ştiinţe sociale, de către
profesoara drd.Valentina Bilcea.

5 vezi Anexa de la pag. 116.
6 Ideea de “big picture”, care apare în cele mai

noi abordări istorice, mai ales pentru istoria
recentă; aceasta înseamnă că abordarea
istorică presupune un cadru cronologic clar
şi orice problemă trebuie abordată în context,
fie că acesta este local, regional, naţional
sau global.

7 Multiperspectivitatea este înţeleasă ca un
mod de a gândi, a selecta, a examina şi a
utiliza dovezi provenind din diferite surse
pentru a lămuri complexitatea unei situaţii
şi pentru a descoperi ceea ce s-a întâmplat
şi de ce (Stradling, R.: 2001)

8 Oră
9 Manualele au ajuns în şcoală după

finalizarea unităţii de învăţare, fapt care a
complicat a sarcinile profesoarei
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 Revista noastră urmăreşte popularizarea rezu-
ltatelor cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei, 
dezbaterea punctelor de vedere şi a opiniilor expri-
mate de specialişti sau de oameni de şcoală cu 
privire la problemele învăţământului românesc (ma-
nagement şcolar, curriculum, evaluare, educaţie 
permanentă etc.), participând  astfel la procesul de 
pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice.

În acest mod, Revista de pedagogie reprezintă o 
sursă de documentare care nu trebuie să lipsească 
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beneficia de această ofertă achitând anticipat suma 
de 27,6 RON + 0,3 RON taxe poştale pe adresa: 
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021314.27.83/134; e-mail: <revped@ise.ro>.
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