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Introducere. În ultimele decenii, interesul faţă de cetăţenia 
activă a crescut semnificativ, mai ales în statele democratice, in-
clusiv la nivel internaţional şi comunitar. Treptat, fenomenul îşi 
face loc şi în societatea noastră. Paralel, la moment, este impor-
tant de conştientizat că, sub aspect practic, cetăţenia activă este 
una dintre cele mai importante condiţii ce ne-ar permite să men-
ţinem toate reuşitele şi succesele obţinute de statul nostru la ca-
pitolul democraţie, să le consolidăm şi să asigurăm perpetuarea 
acestora în viitor [7, p. 4]. În consecinţă, este deosebit de actual 
şi necesar ca societatea noastră să depună eforturi substanţiale 
pentru educarea cetăţeniei active la nivelul fiecărui cetăţean şi a 
comunităţii în general.

Ţinînd cont de actualitatea 
problemei şi necesitatea 

investigării ştiinţifice a acesteia, 
în prezentul articol ne propunem 
să abordăm problema educaţi-
ei cetăţeniei active, în vederea 
elucidării conţinutului acesteia, 
a obiectivelor urmărite şi a rolu-
lui ei în consolidarea democraţiei 
moldoveneşti.

Discuţii şi rezultate obţinute. În 
literatura de specialitate, nu poate fi 
atestată o viziune unică asupra edu-
caţiei cetăţeniei active, în acest sens 
folosindu-se diferite concepte şi ca-
tegorii, foarte apropiate semantic. 
Una dintre cele mai generale cate-
gorii este educaţia pentru cetăţenie 
într-o societate democratică. Potri-
vit specialiştilor, aceasta presupune 

ansamblul de practici şi activităţi al 
căror scop este ca tinerii şi adulţii să 
fie mai bine pregătiţi pentru a parti-
cipa activ la viaţa democratică prin 
asumarea şi exercitarea drepturilor 
şi îndatoririlor (responsabilităţilor) 
lor în societate” [2, p. 18]. 

În acelaşi timp, trebuie precizat 
că [1, p. 35]: 

• educaţia pentru cetăţenie într-o 
societate democratică nu este nici o 
disciplină şcolară, nici vreo altă ac-
tivitate din curriculum, ci un scop 
major al politicilor educaţionale în 
perspectiva învăţării permanente; 

• în comparaţie cu alţi termeni 
strîns înrudiţi, (educaţie civică, 
educaţie politică etc.), identitatea 
educaţiei pentru cetăţenie într-o so-
cietate democratică este conferită 
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responsabilităţi al comunităţii şi al 
statului.

Cele două finalităţi fundamen-
tale ale educaţiei civice sînt conşti-
inţa civică şi conduita civică, care 
interrelaţionează și se completează 
reciproc. Formarea conștiinţei civi-
ce include dezvoltarea a patru sfe-
re/componente: cognitivă, afectivă, 
volitivă și socială [10, p. 6; 14, p. 
164].

Componenta cognitivă se referă 
la informarea individului cu conţi-
nutul și esenţa valorilor, a normelor 
și a legislaţiei statului în vigoare. Ea 
se realizează prin instruirea civică. 
Această instruire urmărește iniţie-
rea și informarea persoanei vizavi 
de conţinutul și imperativele ci-
vice, de felul în care ea trebuie să 
se comporte în societate. Pentru ca 
aceste imperative civice să devină 
componente ale conștiinţei și com-
portamentului uman, este necesar ca 
cetăţeanul să cunoască și să înţelea-
gă sensul și însemnătatea valorilor 
civice și democratice, conţinutul 
obiectiv al exigenţelor pe care so-
cietatea le-a consemnat, formulat 
și structurat în legi, norme şi în ele-
mentele sistemului moral și civic.

Cunoașterea nu se reduce la sim-
pla memorare a celor menţionate, 
ea presupune sesizarea exigenţelor 
implicate în aceste norme conco-
mitent cu conștientizarea necesităţii 
respectării lor. Rezultatele cunoaş-
terii se concretizează în formarea 
reprezentărilor și noţiunilor civice 
(precum: dragostea de ţară, spiritul 
de cooperare și participare, atitu-
dinea faţa de muncă, participarea, 
modestia etc.). Rolul cunoștinţelor 
civice este deci de a-l iniţia pe in-
divid în universul valorilor civice, 
de a-l face să înţeleagă semnificaţia 
acestora pentru conduita sa, de a-i 
dezvolta, totodată, capacitatea de 
a discerne între valorile pozitive și 
elementele negative și de a-i forma 
o cultură civică [10, p. 6]. 

Pentru a se transforma într-un 
mobil intern, cu rol propulsor asu-
pra conduitei umane, cunoașterea 
cerințelor civice sociale urmează să 
fie întregită de elementele afective 
ale conștiinţei: emoţii, sentimente, 

referitoare la orientarea propriilor 
lor valori, la valorile altora şi sem-
nificaţia valorilor sociale în viaţa de 
fiecare zi. 

• Educaţia pentru pace presu-
pune pregătirea indivizilor pentru 
pace, non-violenţă şi înţelegere in-
ternaţională; ea promovează cultura 
păcii, prin împărtăşirea responsabi-
lităţilor, înţelegere reciprocă, tole-
ranţă şi soluţionarea paşnică a con-
flictelor.

În continuare, ne vom axa în 
special pe dezvoltarea educaţiei ci-
vice şi a educaţiei pentru drepturile 
omului.

Educaţia civică. Rolul princi-
pal în formarea cetăţeniei active 
îi este rezervat în mod deosebit 
educaţiei civice. Aceasta deoare-
ce principalul scop al educaţiei 
civice constă în „formarea abilită-
ţii cetăţeanului de a se implica în 
procesul de transformare pozitivă 
a mediului social, de a se realiza 
plenar în societate şi în cadrul sta-
tului în interesul acestora şi a pro-
priei dezvoltări”[16, p. 56].

Termenul civic provine din la-
tinescul civis (cetăţean), de aceea 
această dimensiune a educaţiei este 
cunoscută sub trei denumiri: educa-
ţie civică, cetăţenească sau politică 
[12, p. 79].

În literatura de specialitate, 
educaţia civică este definită ca „un 
sistem socio-statal de educaţie şi 
instruire continuă, orientat spre for-
marea competenţei civice, a culturii 
democratice, spre satisfacerea ne-
cesităţii de socializare, în interesele 
persoanei, a societăţii civile şi a sta-
tului de drept” [18].

Într-o altă viziune, educația ci-
vică este un proces de organizare 
și conducere a activităţii persoanei 
aflate în curs de dezvoltare, orien-
tată spre acumularea experienţei 
în materia relațiilor social-politice, 
juridice, economice, morale, pentru 
accentuarea propriei identităţi civi-
ce [13, p. 100].

Este important de precizat că 
educaţia civică reprezintă un sistem 
de activităţi educative orientate spre 
formarea calităţilor necesare omului 
ca cetăţean – membru cu drepturi şi 

de termenul integrator de referinţă 
„cetăţenie”; 

• mai simplu, ca rezultat al aces-
tei identităţi, educaţia pentru cetăţe-
nie într-o societate democratică în-
seamnă învăţarea comportamenului 
democratic printr-o diversitate de 
experienţe şi practici sociale.

Indiferent de locul unde este 
exercitată, educaţia pentru cetăţenie 
într-o societate democratică presu-
pune trei abordări comune: - împu-
ternicire (responsabilizare); - parti-
cipare civică; - împărtăşirea respon-
sabilităţilor. 

Referindu-se la cetăţenie, educa-
ţia pentru cetăţenie într-o societate 
democratică acoperă o plajă seman-
tică foarte largă. Acest concept cu-
prinde practic toate formele de edu-
caţie pentru o viaţă democratică [1, 
p. 35]: 

 • Educaţia civică, care presu-
pune transmiterea/însişirea într-un 
cadru educaţional formal a cunoş-
tinţelor, aptitudinilor şi valorilor 
care guvernează funcţionarea socie-
tăţii democratice la toate nivelurile; 
această învăţare formală se realizea-
ză fie sub forma unui obiect anume, 
fie prin activităţi multidisciplinare. 

• Educaţia drepturilor omului 
este nucleul şi o parte indivizibilă a 
educaţiei pentru cetăţenie într-o so-
cietate democratică. Ea se referă la 
trei aspecte: 

- însuşirea cunoştinţelor despre 
drepturile şi libertăţile omului; stu-
dierea funcţionării instrumentelor 
naţionale şi internaţionale de pro-
tecţie a acestora (educaţia despre 
drepturile omului); 

- însuşirea mentalităţilor şi apti-
tudinilor pentru promovarea şi pro-
tejarea drepturilor omului (educaţia 
pentru drepturile omului); 

- dezvoltarea unui mediu care 
promovează învăţarea şi predarea în 
cadrul drepturilor omului (educaţia 
în cadrul drepturilor omului). 

• Educaţia politică este proce-
sul care permite indivizilor şi/sau 
grupurilor să analizeze şi să influ-
enţeze procesele politice de luare a 
deciziilor. 

• Educaţia valorilor îi ajută pe 
indivizi să dobîndească cunoştinţe 
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atitudini etc. Astfel, fiind însoţi-
te de trăirile afective, cunoștinţele 
din domeniu se fixează în structura 
personalităţii, acţionînd din interior 
asupra conduitei acesteia. 

În context, vom preciza că dacă 
cunoștinţele deschid orizontul și 
luminează calea conduitei, stările 
afective îl mobilizează pe individ 
pentru a merge pe această cale. În 
zadar persoana cunoaște normele 
civice, dacă nu simte nevoia să ac-
ţioneze, tot așa cum în zadar dorește 
să se manifeste, dar nu știe cum, că-
ror sarcini să-și subordoneze propri-
ile impulsuri [10, p. 7].

În urma fuzionării celor trei com-
ponente – cognitiv, afectiv și volitiv 
– rezultă convingerile civice. Aces-
tea formează nucleul conștiinţei ci-
vice a individului, adevărate trebu-
inţe spirituale de comportare civică. 

Conştiinţa civică formată oferă 
individului posibilitatea de a apre-
cia fenomenele şi procesele sociale, 
faptele şi acţiunile proprii în raport 
cu acţiunile semenilor şi interesele 
societăţii.

Dincolo de formarea conştiinţei 
civice, educaţia civică implică şi 
formarea unei conduite civice, care 
reprezintă o manifestare a conștiinţei 
în relaţiile civice sociale, practice 
ale individului. Din perspectivă psi-
hopedagogică, formarea conduitei 
vizează competenţele, deprinderile 
și obișnuinţele de comportare civi-
că, inclusiv trăsăturile pozitive de 
caracter. Formarea competenţelor 
civice reprezintă o acţiune amplă şi 
de durată, ce include automatizarea 
celor patru componente: cognitivă, 
afectivă, volitivă și socială – și care 
nu se poate realiza doar prin cîteva 
exersări. Mai mult decît atît, este 
important de conştientizat că com-
petenţele civice nu se transmit, ci se 
formează prin exersare sistematică 
și prin activitate practică. Astfel, 
componenta cognitivă este necesa-
ră, însă nu și suficientă. Neglijarea 
acestui adevăr generează iluzii refe-
ritoare la rezultatele educaţiei civice 
care marchează contradicţiile reale 
dintre conștiinţa și conduita civică 
[10, p. 8] a individului.

După cum se ştie, ideile, norme-

le, opiniile şi idealurile prezente în 
societate condiţionează conştiinţa 
civică a personalităţii în formare, 
însă pentru a ajunge la armonia lor 
este necesară o muncă educativă 
special orientată în această direcţie 
– adică educaţia civică. De aici se 
poate spune că educaţia civică are 
menirea de a fundamenta poziţia 
civică şi juridică a persoanei în so-
cietate. 

Prin intermediul procesului de 
educaţie civică sînt urmărite cîteva 
obiective [12, p. 79-80]:

dezvoltarea - simţului civic, 
care se materializează în conştiinţa 
responsabilităţii îndeplinirii înda-
toririlor şi exercitării drepturilor. 
Aceasta presupune informarea des-
pre rolul statului democratic, orga-
nizarea şi instituţiile lui, justificarea 
obligaţiei cetăţeanului de a apăra 
aceste instituţii, despre necesitatea 
supunerii faţă de legi, care traduc în 
fapt aspiraţia poporului de a fi stă-
pîn pe destinul său;

dezvoltarea - activismului po-
litic. Prin educaţia civică individul 
este pregătit pentru a participa efec-
tiv la transformările din cadrul sta-
tului;

formarea unei - gîndiri politice 
independente a individului şi gru-
pului pe calea informării corecte şi 
asigurarea libertăţii de acţiune în 
plan civic.

In condiţiile unui stat democra-
tic, educaţia civică trebuie să forme-
ze la indivizi conştiinţa că aparţin 
unei comunităţi ordonate, bazate pe 
legi acceptate de toţi, pe care trebuie 
să le servească, la nevoie jertfindu-
se pentru promovarea şi apărarea 
lor.

Cultura civică a personalităţii in-
clude cunoştinţe din domeniul poli-
ticului şi a dreptului, viziuni şi con-
vingeri, atitudinea conştientă faţă de 
viaţa socială şi politică a ţării, ten-
dinţa de a participa la viaţa politică, 
a ocupa o poziţie civică activă, a 
respecta legile statului. Indivizii asi-
milează cunoştinţe despre orîndui-
rea statală, despre sistemul puterii, 
despre posibilităţile cetăţenilor de a 
participa la alegerea structurilor pu-
terii, a influenţa asupra conducerii 

şi a participa la procesul de admi-
nistrare, asociindu-se în partide şi 
diferite mişcări. 

În general, educaţia civică pre-
supune crearea condiţiilor pentru 
adaptarea cu succes a tînărului ce-
tăţean la sfera socială, integrarea 
acestuia în societate. 

Din punctul de vedere al conţi-
nutului, educaţia civică cuprinde în 
sine educaţia politică, juridică, eco-
nomică, morală. Rolul principal în 
acest sens revine educaţiei juridice 
şi morale, întrucît dreptul şi morala 
pătrund practic în toate sferele acti-
vităţii sociale, şi de aceea ocupă lo-
cul principal în structura conştiinţei 
societăţii.

Formarea spiritului civic apare 
ca o componentă a educaţiei patrio-
tice. În baza acestui fapt, specialiştii 
operează cu noţiunea de educaţie 
patriotico-civică [12, p. 76], înglo-
bînd deci în conceptul de educaţie 
civică şi educaţia patriotică. care de 
asemenea prezintă o deosebită im-
portanţă în perioada contemporană. 

Actuala societate democratic-
pluralistă în încercările la care este 
supusă, depinde într-o măsură mai 
mare de virtuţile politice ale cetă-
ţenilor săi, decît în societatea tota-
litară prin care am trecut. Dragostea 
faţă de ţară, autoconştiinţa respon-
sabilităţii faţă de stat ca ocrotitor al 
bunurilor/valorilor comune şi pre-
gătirea cetăţenilor de a-şi îndeplini 
obligaţiile în raport cu comunitatea 
constituie repere esenţiale ale edu-
caţiei patriotico-civice.

Unul din elementele centrale ale 
educaţiei patriotico-civice este Pa-
tria (termen ce provine din prescur-
tarea sintagmei latine terra patria, 
pămînt moştenit de la tată, pămînt 
al înaintaşilor). Alături de concep-
tul de patrie se înscrie sentimentul 
de ataşament faţă de ea – patrio-
tismul, care constituie principiul 
moral şi politic, sentimentul social, 
conţinutul căruia include dragostea 
şi devotamentul faţă de Patrie, mîn-
dria pentru trecutul şi prezentul ei, 
tendinţa de a apăra interesele Patriei 
[12, p. 78].

“Patriotismul presupune conşti-
inţa apartenenţei la popor, la mediul 
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naţional, social şi cultural, identifi-
carea cu interesele patriei, apărarea 
independenţei ei şi suveranităţii, 
simţul răspunderii faţă de valorile 
fundamentale ale existenţei sociale 
şi spirituale ale naţiunii. In acelaşi 
timp, patriotismul incumbă ataşa-
mentul faţă de pămîntul natal, apre-
cierea şi respectarea tradiţiilor isto-
rice progresiste, a limbii şi culturii, 
lupta şi spiritul de sacrificiu pentru 
libertatea patriei, încrederea în pros-
peritatea ei” [9, p. 291].

Din perspectivă psihologică, pa-
triotismul este considerat o trăsătură 
a personalităţii fiecărui om. Ea se 
cristalizează de la cea mai fragedă 
vîrstă şi se îmbogăţeşte cu noi di-
mensiuni pe tot parcursul existenţei 
umane, ca urmare a dinamicii rela-
ţionale dintre individ şi patria sa [9, 
p. 291].

Obiectivul strategic al educaţi-
ei patriotice vizează interiorizarea 
conţinutului sugerat de contextul 
conceptual al noţiunilor menţionate 
mai sus, transformarea lui în mobi-
luri interne şi manifestări comporta-
mentale relevante ale individului în 
relaţiile sale cu Patria, cu trecutul şi 
prezentul ei.

Prima componentă a acestui 
obiectiv general, conştiinţa patri-
otică, presupune cunoaştere, trăiri 
afective, convingeri în legătură cu 
conţinutul acestor valori moral-po-
litice. A doua componentă a obiec-
tivului general – formarea conduitei 
patriotice – include atît deprinderi 
şi obişnuinţe de comportare în spi-
ritul cerinţelor patriotismului, cît şi 
anumite trăsături de caracter impli-
cate în plan comportamental [12, p. 
78-79].

Din cele expuse, reiese destul de 
clar legătura indisolubilă dintre edu-
caţia civică şi cea patriotică, şi mai 
ales necesitatea ambelor dimensiuni 
ale educaţiei pentru formarea omu-
lui modern, ca element central al so-
cietăţii democratice.

Educaţia pentru drepturile 
omului. În studiile de specialita-
te, prin educaţia pentru drepturile 
omului se înţelege procesul şi rezul-
tatul transmiterii şi însuşirii cunoş-
tinţelor, deprinderilor şi abilităţilor, 

conturării orientărilor valorice şi a 
calităţilor personalităţii în scopul 
formării culturii generale a dreptu-
rilor omului [17, p. 22]. 

În general însă, educaюia pentru 
drepturile omului nu are o definiюie 
universal acceptatг, datг fiind єi di-
versitatea de situaюii, destinatari, 
metode єi finalitгюi care pot intra 
sub „umbrela” acestei denumiri. 
De la educaюia pentru cetгюenie, 
la educaюia de gen, de la educaюia 
pentru pace la educaюia pentru par-
ticipare, de la educaюia pentru dez-
voltare durabilг la educaюia sexualг 
– toate acestea sоnt exemple de di-
ferite tipologii ale educaюiei pentru 
drepturile omului. Оn orice caz, o 
caracteristicг importantг a aces-
tui tip de educaюie este cг ea este 
strоns legatг de realitatea cotidianг 
a participanюilor, de viaюa de zi cu 
zi a acestora; nu оntоmplгtor cineva 
spunea „Drepturile omului оncep 
cu micul dejun” – єi educaюia pen-
tru drepturile omului este la rоndul 
ei un mod de a influenюa єi promo-
va schimbarea оn viaюa destinatari-
lor ei [4].

Educaţia pentru drepturile omu-
lui constituie în viziunea multor 
oameni de ştiinţă, pedagogi, socio-
logi, psihologi, al patrulea element 
de bază în învăţămînt după: citit, 
scris şi socotit. Aceasta deoarece 
educaţia pentru drepturile omului 
poate preveni lezarea drepturilor 
omului oferind indivizilor cunoş-
tinţele necesare pentru a se apăra 
şi, în acelaşi timp, dezvoltîndu-le 
responsabilităţile ce le revin. Ea 
pune bazele respectului pentru li-
bertate, pace şi justiţie, favorizînd 
crearea unei atmosfere de înţelege-
re, toleranţă şi veritabilă egalitate 
în demnitate, în faţa legii şi a jus-
tiţiei. Mai mult decît atît, educaţia 
pentru drepturile omului are misi-
unea de a pregăti cetăţeanul activ, 
participant la acţiunea democrati-
că şi ataşat valorilor şi principiilor 
democratice [11].

Problema educaţiei pentru drep-
turile omului preocupă în mod 
constant în ultimele decenii şi co-
munitatea internaţională. La 10 
decembrie 2004 Adunarea Genera-

lă a ONU a proclamat Programul 
Mondial privind educaţia în dome-
niul drepturilor omului (WPHRE) 
pentru a promova implementarea 
în toate sectoarele a programelor 
de instruire în domeniul drepturilor 
omului. Conform WPHRE, educa-
ţia pentru drepturile omului poate 
fi definită ca „educaţia, instruirea şi 
informarea orientată spre dezvolta-
rea unei culturi universale a dreptu-
rilor omului”. O educaţie cuprinză-
toare pentru drepturile omului oferă 
nu doar cunoştinţe despre drepturile 
omului şi mecanismele de protejare 
a acestora, dar conferă abilităţi ne-
cesare pentru promovarea, apăra-
rea şi aplicarea drepturilor omului 
în viaţa cotidiană. Educaţia pentru 
drepturile omului nutreşte atitudini 
şi comportamente necesare pentru a 
ocroti drepturile tuturor membrilor 
societăţii [15]. 

Оn textul Cartei Consiliului 
Europei privind educaюia pen-
tru cetгюenie democraticг єi 
educaюia pentru drepturile omu-
lui [3], este precizat cг „educaюia 
pentru drepturile omului” se referг 
la educaюie, formare, creєterea 
gradului de conєtientizare, in-
formare, practici єi activitгюi 
care au ca scop, prin formarea la 
elevi/studenюi a cunoєtinюelor, 
capacitгюilor, atitudinilor єi com-
portamentelor, sг-i pregгteascг єi 
sг-i оncurajeze sг contribuie la 
construirea єi apгrarea unei culturi 
universale a drepturilor omului оn 
societate, оn vederea promovгrii 
єi protejгrii drepturilor omului єi 
libertгюilor fundamentale”.

Оn general, se poate afirma cг 
educaюia pentru drepturile omului, 
оn diferitele ei forme, are ca punct 
fundamental promovarea єi dezvol-
tarea unei culturi a drepturilor omu-
lui. Iatг cоteva dintre obiectivele 
educaюiei pentru drepturile omului 
[4]:

a dezvolta respectul pentru  
drepturile omului єi libertгюile fun-
damentale;

a valorifica demnitatea umanг  
єi a dezvolta respectul pentru sine єi 
pentru ceilalюi;

a dezvolta atitudini єi compor- 
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tamente care poartг cгtre respectul 
pentru drepturile celorlalюi;

a asigura egalitatea оntre  
bгrbaюi єi femei єi oportunitгюi 
egale оn toate sferele de activitate;

a promova respec- 
tul, оnюelegerea єi aprecierea 
diferenюelor, оn special faюг de 
minoritгюi єi comunitгюi naюionale, 
etnice, religioase єi lingvistice;

a оncuraja persoanele sг  
devinг cetгюeni activi;

a promova democraюia, dez- 
voltarea, justiюia socialг, solidari-
tatea єi prietenia оntre popoare єi 
naюiuni;

a contribui la programele  
organismelor internaюionale care 
urmгresc sг creeze o culturг a pгcii, 
bazatг pe recunoaєterea valorilor 
universale ale drepturilor omului, 
ale toleranюei єi nonviolenюei.

Într-o altă viziune, educaţia pen-
tru drepturile omului urmăreşte cîte-
va obiective [p. 103]:

cultivarea sensibilităţii şi a - 
receptivităţii faţă de problematica 
drepturilor omului prin însuşirea 
unui ansamblu de reprezentări din 
acest domeniu: libertate, egalitate, 
demnitate, solidaritate, conflict, dis-
criminare etc.

formarea capacităţii de a dez-- 
volta comportamente conforme 
principiilor drepturilor omului prin 
exersarea capacităţii de gîndire cri-
tică şi de luare a deciziilor în diverse 
situaţii ale vieţii;

formarea atitudinii de respect - 
şi de toleranţă faţă de drepturile 
celorlalţi şi de solidaritate bazată 
pe empatie şi percepere a lumii din 
perspectiva celuilalt.

Оn baza obiectivelor eunюate 
devine clar cг educaюia pentru 
drepturile omului implicг proce-
se, schimbгri єi competenюe de 
lungг duratг. Єi din acest motiv 
atunci cоnd vorbim de educaюia 
pentru drepturile omului vorbim de 
educaюie pentru viaюг єi pe tot par-
cursul vieюii [6, p. 8] – a dezvolta 
la indivizi competenюe pentru drep-
turile omului єi deci a promova o 
culturг a drepturilor omului nu pot fi 
tratate doar ca materii єcolare, este 
vorba de mult mai mult decоt atоt. 

Educaţia pentru drepturile omu-
lui implică valori şi atitudini care 
trebuie formate începînd cu perioa-
da copilăriei. Curiozitatea şi recep-
tivitatea specifice primelor etape din 
educaţia copilului (educaţia preşco-
lară şi educaţia şcolară elementară) 
constituie factori favorizanţi în asu-
marea acestor valori şi atitudini. 

Educaţia pentru drepturile omu-
lui începe cu recunoaşterea şi res-
pectarea drepturilor discipolilor atît 
în familie, cît şi în contextul şcolar 
şi extraşcolar. Cu regret, Convenţia 
cu privire la drepturile copilului [5] 
este încă puţin cunoscută atît părin-
ţilor, cît şi pedagogilor. Maturilor le 
vine greu să înţeleagă şi să accep-
te faptul, că copilul este om egal în 
drepturi cu ei, avînd demnitatea sa, 
drepturile la propriile opinii şi fapte. 
Prin urmare, educaţia pentru dreptu-
rile omului/copilului solicită o pre-
gătire specială a profesorilor (părin-
ţilor) în vederea punerii în practică a 
unor valori şi atitudini specifice [12, 
p. 104].

Sensul educaţiei pentru dreptu-
rile omului, ca componentă a edu-
caţiei civice este de a-l învăţa pe 
copil să conştientizeze: “Pentru ce 
şi de ce trăim împreună?”, acordînd 
fiecărui individ şansa de a juca un 
rol activ în modelarea viitoarei so-
cietăţi. Aceasta presupune inter-
pretarea educaţiei pentru drepturile 
omului ca o “alfabetizare politică 
elementară”, fără de care societatea 
democratică rămîne un simplu dezi-
derat. 

Este important de precizat în 
acelaşi timp că educaţia pentru 
drepturile omului nu se reduce la 
predarea/însuşirea unor reguli rigi-
de sau la impunerea unor valori. Ea 
însăşi trebuie să constituie un exer-
ciţiu de democraţie, de dezvoltare a 
responsabilităţii şi a spiritului critic. 
Educaţia pentru drepturile omului 
presupune oferirea unui model de 
practică democratică, astfel încît 
individul să înţeleagă în baza unor 
probleme practice, care îi sunt drep-
turile şi datoriile, sensul şi limitele 
libertăţii în raport cu exercitarea 
drepturilor şi datoriilor altor oameni 
[12, p. 104].

Strоns legatг de educaюia pentru 
drepturilor omului este educaюia 
pentru democraюie [8, p. 65-66], 
care potrivit documentelor interna-
ţionale, a deciziilor statelor membre 
ale Consiliului Europei ar putea fi 
înţeleasă ca:

o reacţie la atacurile împotriva - 
valorilor democraţiei din partea ex-
tremismului politic caracterizat prin 
xenofobie, rasism, antisemitism, vi-
olenţă.

o cale pentru dezvoltarea so-- 
cietăţii democratice prin încurajarea 
reflexiei critice şi admiterea puncte-
lor de vedere diferite, învăţarea unor 
strategii de rezolvare non-violentă a 
conflictelor etc.

In contextul reperelor menţio-
nate, educaţia pentru democraţie 
vizează formarea şi cultivarea capa-
cităţilor de înţelegere şi de aplicare 
a democraţiei în practică. Rostul 
educaţiei este de a favoriza învă-
ţarea comportamentului democra-
tic. Important în acest sens este ca 
şcoala democraţiei să fie ea însăşi 
democratică, să favorizeze egalita-
tea socială, oferind un învăţămînt 
“pentru toţi”, să ofere şanse cu ade-
vărat egale tuturor elevilor fără a-i 
defavoriza nici pe cei foarte dotaţi 
şi talentaţi, nici pe cei cu aptitudini 
mai joase, luîndu-se o atitudine faţă 
de ei cît se poate de individualizată 
[12, p. 103].

Оn actele internaюionale оn ma-
teria drepturilor omului se atestг єi 
o legгturг strоnsг dintre educaюia 
pentru drepturile omului єi educaюia 
pentru cetгюenia democraticг. 
Astfel, potrivit Cartei Consiliului 
Europei privind educaюia pentru 
cetгюenie democraticг єi educaюia 
pentru drepturile omului [3] (art. 2 
lit. a), „educaюia pentru cetгюenie 
democraticг” se referг la educaюie, 
formare, sensibilizare, informare, 
practici єi activitгюi care urmгresc 
sг оi pregгteascг єi sг оi оncurajeze 
pe cursanюi, prin dobоndirea 
de cunoєtinюe, capacitгюi єi 
оnюelegere єi prin formarea de 
atitudini єi comportamente, sг оєi 
exercite єi sг apere drepturile lor 
democratice єi responsabilitгюi оn 
societate, sг aprecieze diversitatea 
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єi sг joace un rol activ оn viaюa 
democraticг, оn vederea promovгrii 
єi apгrгrii democraюiei єi a statului 
de drept”.

Оn continuare, Carta precizeazг: 
„Educaюia pentru cetгюenie 
democraticг єi educaюia pentru 
drepturile omului sоnt strоns inter-
corelate єi se sprijinг reciproc. Aces-
tea diferг mai degrabг din punct de 
vedere al focus-ului єi al ariei de 
cuprindere, decоt din punctul de 
vedere al scopurilor єi practicilor. 
Astfel, educaюia pentru cetгюenie 
democraticг se concentreazг оn 
primul rоnd asupra drepturilor, 
responsabilitгюilor єi participгrii 
active, оn relaюie cu dimensiunea 
civicг, politicг, socialг, economicг, 
juridicг єi culturalг a societгюii, оn 
timp ce educaюia pentru drepturile 
omului are оn vedere spectrul mai 
larg al drepturilor єi libertгюilor 
fundamentale оn fiecare aspect al 
vieюii oamenilor”.

Оn general, educaюia pentru 
drepturile omului nu este o modг, ci 
o necesitate stringentг ce reiese din 
trecutul nostru totalitar, prezentul 
incert єi aspiraюiile de integrare оn 
lumea democraюiilor contempora-
ne. Oportunitatea educaţiei pentru 
drepturile omului оn societгюile 
actuale are la bazг ideea cг existг 
anumite valori importante pentru 
umanitate оn ansamblul ei (egalita-
te, nediscriminare, respectul vieюii 
єi demnitгюii, libertate, respectul 
opiniilor, al credinюelor religioase 
etc.), fгrг de care o viaюг demnг de 
om, demnitatea umanг e de necon-
ceput [6, p. 68]. 

Concluzii. Generalizоnd su-
biectul, notгm cг оn prezent doar 
educaюia cetгюeniei active (cu 
formele sale: educaюia civicг єi 
educaюia pentru drepturile omului) 
ar putea sta la baza unei оnalte cul-
turi juridice a drepturilor omului єi 
a culturii cetгюeniei active оn ca-
litatea lor de factori principali оn 
edificarea єi consolidarea statului 
de drept.

Eficienţa educaţiei cetăţeniei ac-
tive este determinată în general de: 
cunoştinţe (despre drepturile şi li-
bertăţile omului, stat, societate etc.); 

abilităţi (de a gîndi critic, a analiza, 
a colabora cu alte persoane); valori 
(respectul faţă de drepturile seme-
nilor, toleranţă, rezistenţă morală); 
şi deprinderi de conduită democra-
tică.

Aprecierea rezultatelor după ceea 
ce cunosc indivizii despre trăsături-
le cetăţeanului activ, problemele cu 
care se confruntă cetăţenii, drepturi-
le și responsabilităţile acestora etc. 
este insuficientă. Urmărind cum se 
manifestă cetăţenii și cum realizea-
ză o anumită activitate, ne putem 
forma o imagine reală cu privire la 
rezultatele educaţiei cetăţeniei acti-
ve, de aceea misiunea acesteia este 
una decisivă pentru viitorul demo-
cratic al societăţii şi statului nostru.
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