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Rezumat

În contextul etapei actuale a Programului ECD/EDO al Consiliului Europei – A învăţa şi a trăi democraţia
pentru toţi (2006-2009) – această publicaţie reprezintă un răspuns la scopurile şi obiectivele cheie de
„consolidare a capacităţii de formare şi dezvoltare a cadrelor didactice, în toate statele membre, atât
în cadrul educaţiei, cât şi în parteneriat cu societatea civilă, în special cu comunităţile şi ONG-urile”.
Este recunoscut rolul profesorilor în promovarea valorilor democratice prin abordări didactice active,
participative. O dată cu apariţia noilor tendinţe sociale, a unei mai mari interdependenţe, a
schimbărilor în comunităţile locale şi în cea globală, succesul educaţiei pentru cetăţenie democratică
(ECD) şi al educaţiei pentru drepturile omului (EDO) depinde în mare măsură de formatori şi de cadrele
didactice.
Această publicaţie prezintă competenţele de bază care definesc capacităţile necesare cadrelor
didactice în vederea implementării ECD/EDO în clasă, în şcoală şi în comunitate. Manualul se adresează
cadrelor didactice şi formatorilor de cadre didactice, astfel: tuturor cadrelor didactice, specialişti în
domeniul ECD/EDO, precum şi profesorilor care predau alte discipline; formatorilor cadrelor didactice
care lucrează în instituţii de învăţământ superior sau în alte structuri, în cadrul formării iniţiale sau
continue.
Sunt prezentate 15 competenţe, organizate în patru grupuri, în mod progresiv, care corespund
întrebărilor şi problemelor cu care se întâlnesc cadrele didactice şi formatorii cadrelor didactice în
practica ECD/EDO:
• cunoaşterea şi înţelegerea ECD/EDO
• activităţi de predare şi învăţare care dezvoltă ECD/EDO în clasă şi la şcoală (planificare,
managementul clasei, predare şi evaluare)
• activităţi de predare şi învăţare care dezvoltă ECD/EDO prin parteneriate şi implicarea
comunităţii (ECD/EDO în acţiune)
• implementarea şi evaluarea abordărilor participative ale ECD/EDO.
Fiecare grup de competenţe corespunde unui capitol, în cadrul căruia competenţele sunt descrise în
detaliu şi exemplificate. Cititorul va găsi o diagramă de progres pentru fiecare competenţă: aceste
diagrame au rolul de a ajuta cadrele didactice şi formatorii cadrelor didactice să determine nivelul
corespunzător practicii lor profesionale şi să identifice astfel ce ameliorări pot să producă. Şi alţi
factori interesaţi pot găsi resurse relevante pentru practica şi implementarea ECD/EDO: factori
responsabili de adoptarea politicilor, conduceri de şcoli şi de instituţii de învăţământ superior.
Manualul se alătură altor trei importante publicaţii ale Consililui Europei pe tema ECD/EDO:
• Manual pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică
şi al educaţiei pentru drepturile omului [Huddleston, T et. al, (2005), versiunea în limba română
Tehne (2005)], care prezintă recomandări pentru guverne şi autorităţile în domeniul educaţiei
din statele membre în vederea recunoaşterii necesităţii unor abordări sistematice şi coordonate
cu privire la formarea cadrelor didactice în domeniul ECD/EDO;
• Democratic Governance of Schools (Backman, E. & Trafford, B., 2007), (Guvernarea democratică
a şcolilor), care explorează aspecte ce privesc şcoala în ansamblu şi aspecte de leadership legate
de ECD/EDO.
• Manual pentru asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoală (C. Birzea et
all, 2005; versiunea în limba română Tehne, 2005), un document/instrument de referinţă care
aplică principiile şi procesele asigurării calităţii la domeniul ECD/EDO.
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Prin pilotarea acestor activităţi şi prin recomandările propuse în acest document, sperăm că profesorii
vor dobândi capacitatea de a preda aceste teme – deseori dificile şi controversate – şi de a crea un
mediu de învăţare adecvat pentru a-i educa pe tineri astfel încât să devină cetăţeni responsabili, activi
şi implicaţi în viitor.
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Mulţumiri

Această iniţiativă reprezintă rezultatul unui an întreg de căutări de idei, de consultări şi de elaborări.
Este prin urmare important să le mulţumim diferiţilor actori care au contribuit la realizarea acestui
manual şi să le recunoaştem rolurile specifice.
Grupul iniţial responsabil de elaborarea manualului s-a reunit pentru prima dată în luna iunie 2007,
fiind format din Peter Brett, Virgílio Meira Soares, Maria Helena Salema, Vedrana Spajic-Vrkaš şi Sulev
Valdmaa.
Deşi nu s-a stabilit de la început cine va fi autorul principal, după prima rundă de consultări, membrii
grupului l-au ales pe Peter Brett să preia rolul principal în elaborarea manualului. Acesta a fost prin
urmare responsabil de realizarea secţiunilor care nu se regăsesc menţionate mai jos şi a fost principalul
responsabil de redactare pe parcursul proiectului.
Virgílio Meira Soares a asigurat complementaritatea cu programul pentru învăţământ superior al
Consiliului Europei şi a elaborat secţiunile referitoare la învăţământul superior.
Maria Helena Salema a elaborat competenţele nr. 5, 9, 13 şi 14 şi a răspuns parţial de diferite secţiuni
ale manualului şi de suportul teoretic care a stat la baza investigaţiilor cu privire la ECD şi formarea
cadrelor didactice, fiind implicată îndeaproape în proces pe tot parcursul anului.
Vedrana Spajic-Vrkaš a contribuit la conceptualizarea generală a manualului.
Sulev Valdmaa a contribuit la formularea competenţelor nr. 1 şi 8 şi a realizat legătura cu programul
de formare Pestalozzi al Consiliului Europei, care se adresează formatorilor de cadre didactice şi
multiplicatorilor în domeniul educaţiei.
În septembrie 2008, Ulrike Wolff-Jontofsohn s-a alăturat grupului de experţi şi a contribuit la realizarea
secţiunilor dedicate învăţământului superior şi formării iniţiale a cadrelor didactice.
Pascale Mompoint-Gaillard, ca urmare a consultărilor detaliate cu grupul Pestalozzi pentru ECD, din
luna martie 2008, a reformulat în mod considerabil manualul, atât ca structură, cât şi prin conţinuturi
suplimentare.
Ólöf Ólafsdóttir, şeful Departamentului Şcolar şi Extraşcolar al Consiliului Europei, a asigurat o solidă
fundaţie a manualului referitoare la drepturile omului, inclusiv egalitatea dintre sexe. Josef Huber a
sprijinit elaborarea manualului prin programul Pestalozzi. Heather Courant şi Sharon Lowey au asigurat
sprijinul administrativ neîntrerupt.
Şi, în sfârşit, aş dori să le mulţumesc coordonatorilor ECD, Reţelei ECD din Europa de Sud-Est şi
Grupului Consultativ Ad hoc privind Educaţia pentru Cetăţenie Democratică (ED-EDCHR) – în special
preşedintelui Reinhild Otte, care a oferit un sprijin continuu şi sfaturi valoroase.
Doresc să le mulţumesc tuturor autorilor şi celor care şi-au adus o contribuţie. Mi-a făcut plăcere să
răspund de acest proiect, nu numai deoarece cred că produsul final va fi util, ci şi fiindcă acest proces
a fost o ocazie de a lucra cu educatori dedicaţi, cu experienţă şi inovatori.
Sarah Keating-Chetwynd
Liderul echipei de proiect şi editor
Strasburg, decembrie 2008

7
7

8

1. Prefaţă
Este recunoscut faptul că rolul profesorilor în promovarea educaţiei pentru democraţie prin abordări
active, participative este crucial. Succesul educaţiei pentru cetăţenie democratică (ECD) şi al educaţiei
pentru drepturile omului (EDO) depinde în mare măsură de profesia didactică.
De aceea ministerele educaţiei din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, în „Declaraţia
finală a Conferinţei permanente a miniştrilor europeni ai educaţiei (Istanbul, mai 2007)”, au inclus
competenţele civice în rândul celor cinci categorii de competenţe pentru promovarea culturii
democratice şi coeziunii sociale (celelalte fiind: competenţa interculturală; competenţa
plurilingvistică; angajamentul social; abordarea bazată pe solidaritate şi perspectivele multiple). Acest
document reprezintă un răspuns la declaraţia miniştrilor europeni ai educaţiei, menţionată mai sus şi
se bucură prin urmare de o puternică susţinere politică.
La 3 octombrie 2008, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a mers un pas mai departe prin
adoptarea Recomandării 1849 (2008) pentru promovarea unei culturi a democraţiei şi a drepturilor
omului prin formarea profesorilor1.
Adunarea a recomandat, printre altele:
“Comitetul de Miniştri face apel la guverne şi la autorităţile competente ale statelor membre să ia
în considerare experienţa şi expertiza Consiliului Europei în acest domeniu, în special:
…
5.2. competenţele necesare pentru promovarea culturii democraţiei şi a drepturilor omului în clasă
este necesar să fie introduse în curriculumul pentru formarea profesorilor indiferent de disciplina
predată.”
Lucrarea trebuie să fie văzută în contextul mai larg al activităţii Consiliului Europei privind ECD/EDO,
începând din anul 1997, şi ca răspuns la scopurile şi obiectivele cheie ale etapei actuale a activităţii
Consiliului Europei cu privire la ECD/EDO – „A învăţa şi a trăi democraţia pentru toţi” (2006-2009) „… consolidarea capacităţii de formare şi de dezvoltare a cadrelor didactice, în toate statele
membre, în cadrul educaţiei şi în parteneriat cu societatea civilă, în special cu comunităţile şi
ONG-urile”2.
Există o distanţă între idealurile politicilor oficiale şi discursul cu privire la ECD/EDO din multe ţări
europene şi practica propriu-zisă din şcoli3. Un studiu Eurydice a arătat că în ciuda faptului că educaţia
pentru cetăţenie a devenit mai răspândită în cadrul programelor şcolare, numai în câteva ţări europene
aceasta se regăseşte în formarea iniţială a cadrelor didactice.4
Una dintre provocările recent identificate este capacitatea de „a dezvolta programe mai eficiente şi
mai cuprinzătoare de formare a cadrelor didactice, atât la nivelul formării iniţiale, cât şi la nivelul
formării continue”:
„Modelul general în regiunea Europei de Vest este cel al unei formări limitate, sporadice a cadrelor
didactice cu privire la ECD/EDO, care are, în cea mai mare parte, un conţinut general, în formarea
iniţială a cadrelor didactice şi care este opţională în formarea continuă. Această situaţie nu
corespunde rolului crucial al cadrelor didactice în dezvoltarea unor practici efective privind
ECD/EDO. Se pun serioase întrebări legate de abilitatea şi eficienţa cadrelor didactice de a
promova abordări mai active, participative, asociate cu reformele în domeniul educaţiei pentru
cetăţenie din multe ţări”.5
1

Text adoptat de Adunarea Parlamentară la 3 octombrie 2008 (Sesiunea 36).
Consiliul Europei, Educaţie pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului, Programul de activităţi (2006-2009) „A învăţa şi
a trăi democraţia pentru toţi” DGIV / EDU / CAHCIT (2006) 5, 14 martie 2006, 3.
3
Naval, C, Print,M. & Iriate, C. (2003); Osler şi Starkey (2005). A se vedea detalii în capitolul 10: „Referinţe şi resurse”.
4
Eurydice (), Citizenship Education at School in Europe (Educaţia civică în şcolile din Europa), 2005
5
Birzea C. et al., All European Study in Education for Democratic Citizenship Policies, (Studiu paneuropean cu privire la
politicile de educaţie pentru cetăţenie democratică), Consiliul Europei, Strasburg, 2004.
2
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Această publicaţie se alătură altor activităţi/publicaţii ale Consiliului Europei:
•

Formarea cadrelor didactice s-a evidenţiat în cadrul activităţilor Consiliului Europei din sfera
educaţiei, incluzând implicarea în organizarea şi desfăşurarea Anului european al cetăţeniei
(2005). În acest cadru, Consiliul Europei a publicat un Manual pentru formarea cadrelor didactice
în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică şi al educaţiei pentru drepturile omului6
care conţine recomandări pentru guverne şi pentru autorităţile din domeniul educaţiei din
statele membre în vederea recunoaşterii necesităţii unor abordări sistematice şi coordonate cu
privire la formarea cadrelor didactice în domeniul ECD/EDO. În acest manual au fost
caracterizate şi descrise bune practici privind abordările din formarea iniţială a cadrelor
didactice. S-a făcut apel la un efort suplimentar pentru a elabora şi a exemplifica competenţele
de bază cu privire la educaţia pentru cetăţenie şi la educaţia pentru drepturile omului pentru
formarea iniţială a cadrelor didactice, iar proiectul pe care se bazează această publicaţie
reprezintă un răspuns la acest apel:
„…aceştia (profesorii) sunt cei care introduc şi explică elevilor noile concepte şi valori,
facilitează dezvoltarea noilor abilităţi şi competenţe, creează condiţiile care să le permită
aplicarea acestor abilităţi şi competenţe în viaţa de zi cu zi, acasă, la şcoală sau în cadrul
comunităţii locale”7.

•

Lucrarea grupului de autori poate fi privită şi ca însoţind publicaţia Democratic Governance of
Schools (Guvernarea democratică a şcolilor)8, care a explorat aspecte ce privesc şcoala în
ansamblul ei şi aspecte de leadership legate de ECD/EDO. Lucrarea noastră cu privire la
competenţe răspunde nevoilor individuale ale cadrului didactic, la nivel de clasă.
„În prezent, se acordă multă atenţie performanţelor academice ale elevilor, dar nu trebuie să
uităm de un alt rol important al educaţiei: acela de a promova valori şi competenţe sociale
care reprezintă o condiţie pentru convieţuirea paşnică în societatea globalizată modernă.”9

•

Lucrarea „Scoping Study on Effective Practice in the Democratic Governance of Schools in
Europe” (Investigaţie cu privire la practicile efective de guvernare democratică a şcolilor din
Europa)10 a arătat că oportunităţile pentru participarea elevilor la guvernarea şcolară tind să fie
mai eficiente atunci când sunt strâns legate de ceea ce se învaţă în cadrul curriculumului formal:
„Pentru a valorifica potenţialul de învăţare al acţiunilor de participare, se pare că elevii au
nevoie de oportunitatea de a reflecta critic asupra a ceea ce învaţă din acestea, precum şi să
fie capabili să vadă „imaginea mai amplă” a modului în care aspectele guvernării democratice
în şcoală au legătură cu aspectele guvernării democratice în lumea reală. Se sugerează
dezvoltarea nu numai a unui mediu critic şi reflectiv în general în sala de clasă, ci şi a
oportunităţilor la clasă de a reflecta la standardul practicii democratice chiar în cadrul şcolii, a
limbajului şi a conceptelor cu care se poate discuta despre aceasta.”

•

Manual pentru asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoală11, un
document/instrument de referinţă care aplică principiile şi procesele asigurării calităţii la
domeniul ECD/EDO.
„Pentru a avea succes, şcolile trebuie să adere la aceleaşi principii ca şi curriculumul pentru
ECD.”

Acest manual a beneficiat de o serie de consultări. În martie 2008, programul Pestalozzi, proiect al
Consiliului Europei de formare a cadrelor didactice, a avut un rol esenţial în sprijinirea procesului de
6

Huddleston, T. (ed.), Tool on teacher training for education for democratic citizenship and human rights education, Council of
Europe, Strasbourg, 2005, versiunea în limba română Tehne, 2005.
7
Ibid., p. 15.
8
Backman, E. and Trafford, B., Democratic governance of schools, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2007.
9
Ibid., p. 43.
10
Huddleston, T., From student voice to shared responsibility: effective practice in democratic school governance in European
schools, Network of European Foundations and Council of Europe, 22 May 2007, p. 28.
11
Bîrzea, C. et al., Tool for quality assurance of education for democratic citizenship in schools, Council of Europe Publishing,
Council of Europe, 2005, versiunea în limba română Tehne, 2005.
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elaborare a acestor competenţe pentru cadrele didactice. Această publicaţie a fost revizuită ca urmare
a consultărilor cu reţeaua Pestalozzi a formatorilor de cadre didactice, reprezentând 14 ţări europene
şi a început să fie testată în diverse contexte naţionale de formare în cadrul programului, în primăvara
şi vara anului 2008.
Coordonatorii ECD, care s-au întâlnit în aprilie 2008 la Viena, au oferit, de asemenea, consultanţă, aşa
cum au furnizat şi reţelele regionale din Europa de Sud-Est, în iunie 2008, la Zagreb, şi Reţeaua Marea
Baltică / Marea Neagră.
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2. Introducere

2.1. Obiectivele manualului şi grupul ţintă
Obiectivul specific al acestui manual este de a defini şi a exemplifica o serie de competenţe de
bază pentru cadrele didactice în domeniul ECD/EDO şi de a răspunde nevoilor individuale ale
profesorilor la nivel de clasă.
Formatori ai cadrelor didactice din Croaţia, Estonia, Anglia, Franţa, Germania şi Portugalia au lucrat în
echipă cu scopul de a identifica şi a defini competenţe cheie referitoare la ECD/EDO. Au încercat apoi
să găsească exemple pentru a demonstra cum se pot aplica aceste competenţe în diverse situaţii
(posibil în toate cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei) pentru formatorii cadrelor didactice şi
pentru cei care le utilizează la clasă atunci când se gândesc cum să abordeze şi să dezvolte teme,
abilităţi şi valori ECD/EDO precum şi proiecte privind cetăţenia activă la clasele lor.
Acest manual este conceput astfel încât să poată fi utilizat de cadrele didactice şi de formatorii
cadrelor didactice în cadrul formării iniţiale şi continue. Competenţele nu sunt concepute doar
pentru specialişti în domeniul ECD/EDO, ci se doresc a fi relevante pentru toate cadrele didactice, la
nivelul învăţământului primar şi secundar.
Competenţele prezentate în acest document nu sunt obligatorii. Scopul lor este să-i ajute pe profesori
şi pe furnizorii de formare, nu să îi sperie! Competenţele nu trebuie să provoace frică (sau să fie
folosite ca o ameninţare de către autorităţi). Spiritul în care aceste competenţe au fost concepute este
unul de abilitare a profesorului. Scopul este acela de a sprijini şi a îmbunătăţi metodele de predare şi
învăţare în domeniul ECD/EDO şi nu de a judeca. Ideile şi îndrumările prezentate pot fi folosite, în
totalitate sau parţial, ca material suport pentru formarea cadrelor didactice. Ne aşteptăm la
flexibilitate şi adaptare în ceea ce priveşte utilizarea lor în diferite contexte naţionale, deoarece
admitem că statele încorporează ECD/EDO în sistemele lor naţionale de învăţământ în moduri diferite.

2.2. Definiţii
Definiţiile ECD/EDO sunt deschise interpretării
Per ansamblu, educaţia eficientă pentru cetăţenie democratică contribuie la dezvoltarea cunoaşterii
orientate spre valori, a abilităţilor bazate pe acţiune şi a competenţelor concentrate pe schimbare
care le conferă tinerilor, responsabilităţi şi consolidează dreptatea socială.
Consiliul Europei subliniază importanţa esenţială a ECD/EDO în pregătirea şi în responsabilizarea
oamenilor pentru a trăi şi a acţiona într-o societate democratică. Se subliniază obiectivul central al
ECD/EDO de a-i încuraja şi a-i sprijini pe elevi astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi, informaţi şi
responsabili. Astfel de cetăţeni sunt:

12

•

conştienţi de drepturile şi de responsabilităţile lor în calitate de cetăţeni;

•

informaţi cu privire la lumea politică şi socială;

•

preocupaţi de binele altora;

•

clari, atunci când îşi exprimă opiniile şi argumentele;

•

capabili să aibă o influenţă în lume;

•

activi în cadrul comunităţilor în care trăiesc;

•

responsabili în acţiunile pe care le exercită în calitate de cetăţeni.12

Bîrzea, C. et al., 2005, op. cit., p. 25.
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Este necesar ca profesorii să fie foarte clari în legătură cu modul în care şi motivaţia pentru care îşi
dezvoltă propriile raţionamente privind ECD/EDO în cadrul diferitelor contexte naţionale.
„Un număr de teme, concepte şi dimensiuni interconectate sunt comune ECD/EDO. Printre
acestea se regăsesc următoarele teme: menţinerea unor lucruri, precum societatea democratică şi
drepturile asociate cu aceasta; noţiunea de participare în societate; pregătirea sau dezvoltarea
capacităţii tinerilor în vederea participării active şi informate; focalizarea pe includere sau
integrare în societate; concentrarea pe societatea contemporană; încurajarea parteneriatelor;
promovarea unei perspective internaţionale…
Conceptele cheie care susţin ECD/EDO sunt democraţie, drepturi, responsabilităţi, toleranţă,
respect, egalitate, diversitate şi comunitate. Aceste concepte, ca şi însăşi ECD/EDO, pot fi
contestate şi problematice în diferite contexte.
ECD/EDO implică şi dimensiunile cunoştinţelor şi înţelegerii, abilităţilor, atitudinilor şi valorilor.
Aceste dimensiuni sunt reunite prin abordările didactice, care au drept obiectiv principal
formarea şi modificarea atitudinilor şi comportamentului tinerilor în viaţa lor de adulţi.”13

Sunt disponibile multe definiţii ale termenului „competenţă”
Contextul acestui proiect cuprinde şi idei anterioare referitoare la rolul şi natura competenţelor
cadrelor didactice. Ca parte a „Strategiei de la Lisabona”, Comisia Europeană a elaborat „Principiile
europene comune pentru competenţele şi calificările cadrelor didactice14. Cadrelor didactice li se cere
un număr tot mai mare de noi competenţe, iar acestea nu sunt numai individuale sau definitive şi
statice. Noi competenţe au apărut ca urmare a noilor nevoi sociale şi comunitare identificate în şcoală
(precum managementul conflictelor, receptivitatea culturală, sensibilitatea şi comunicarea
interculturală, perspective globale şi multiple, consiliere etc..).
Dezvoltaţi pentru prima dată în domeniul managementului, termenii „competenţă” şi „competenţe” –
în limba engleză „competence”, „competences”, „competency” şi „competencies” (n.t.) – sunt deseori
folosiţi în acelaşi sens. Nu putem formula aici o definiţie completă a termenului „competenţă”.
Termenul are o mare varietate de sensuri şi poate fi exprimat prin termeni precum „abilitate",
„aptitudine", „capacitate", „eficienţă" şi „îndemânare". Competenţa poate fi atribuită persoanelor,
grupurilor sociale sau instituţiilor, „atunci când acestea au sau dobândesc condiţiile de realizare a unor
obiective specifice de dezvoltare şi de răspuns la cerinţe importante venite din mediul extern”15.
OECD a definit competenţa după cum urmează:
„…mai mult decât cunoştinţe şi abilităţi. Aceasta presupune capacitatea de a răspunde unor
cerinţe complexe, prin valorificarea şi mobilizarea resurselor psiho-sociale (inclusiv abilităţi şi
atitudini) într-un anumit context.”16
„E-Forumul UNESCO cu privire la abordările pe baza competenţelor”, din anul 2006, a urmărit să ofere
un spaţiu multiplu, deschis şi constructiv pentru împărtăşirea la nivel interregional a experienţelor
legate de modificarea şi dezvoltarea curriculumului pe baza abordărilor prin competenţe. Această
acţiune cu durata de 3 săptămâni s-a bazat pe un document care a dezvoltat conceptul de
„competenţe contextualizate”:
„De acum înainte, în afară de a alcătui pur şi simplu liste sau inventare de competenţe
decontextualizate, trebuie să se acorde prioritate descrierii acţiunii competente a unei persoane
într-o anumită situaţie în vederea dezvoltării unei abordări contextualizate a competenţei.”17
13

D Kerr, “Citizenship: Local, National and International” (Cetăţenia: local, naţional şi internaţional) în L. Gearon (ed.),
Learning to Teach Citizenship in the Secondary School (Să învăţăm să predăm cetăţenia în şcoala secundară), 2003, p.7-8.
14
European Commission, Directorate General of Education and Culture, Common European Principles for Teacher Competences
and Qualifications, presented at the European Testing Conference on Common European Principles for teacher competences and
qualifications. 20-21 June 2005, Brussels.
15
Weinert, Franz E., Concepts of competence, Max Planck Institute for Psychological Research, Munich, 1999.
16
OEDC, “The Definition and Selection of Key Competencies”(Definirea şi selectarea competenţelor cheie), DeSeCo publications,
2005, http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf .
17
ORE (Observatoire des Reformes en Education), Revisiting the Concept of Competence as an Organizing Principle for Programs
of Study: From Comeptence to Competent Action (Revederea conceptului de competenţă ca principiu organizator al programelor
de studii: de la competenţă la acţiune competentă), Montreal, 2006
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În această lucrare, prin competenţe de bază avem în vedere o imagine cu multiple aspecte a
competenţelor, implicând capacităţi generale care interacţionează în sinergie pentru îndeplinirea
obiectivului predării ECD/EDO.
În general, putem defini competenţele drept o abordare care implică aspecte precum:
•

cunoştinţe (a şti că);

•

atitudini şi comportamente (a fi conştient de cum acţionezi, în context şi de ce);

•

dispoziţii (a fi deschis la schimbare, a simţi motivaţia)

•

abilităţi procedurale (a şti cum să faci);

•

abilităţi cognitive (tratarea informaţiilor, gândirea critică şi analiza critică);

•

abilităţi bazate pe experienţă (a şti cum să reacţionezi şi să te adaptezi, pe baza cunoştinţelor
şi abilităţilor sociale anterioare).

2.3. Care sunt beneficiile ECD/EDO?
•

ECD/EDO le oferă tinerilor şansa de a se implica în problemele contemporane care îi
interesează.

•

ECD/EDO încorporează multe forme active de învăţare şi oportunităţi pentru tineri de a discuta
şi a dezbate subiecte controversate.

•

Să predai ECD/EDO este plăcut! Clasele şi mediile de învăţare din afara clasei sunt pline de
idei, opinii şi pasiune.

•

Ce este mai important decât ca oamenii la nivel local, naţional şi global să convieţuiască în
pace şi să colaboreze? ECD/EDO este o formă de educaţie „pentru viitor” (în care tinerii se
gândesc activ cu privire la modul în care pot face lumea un loc mai bun).

•

ECD/EDO oferă oportunităţi naturale şi „reale” atât pentru tineri, cât şi pentru profesori, „să
facă o diferenţă” şi să susţină schimbarea.

•

ECD/EDO îşi are rădăcinile în noţiunea de implicare în comunitate – tinerii şi profesorii se pot
implica într-un dialog cu partenerii din afara şcolii.

•

ECD/EDO creează spaţiul necesar în curriculum pentru ca tinerii să aibă posibilitatea de a afla
mai multe despre teme precum legile, drepturile omului, teme politice şi referitoare la mediu,
care altfel nu s-ar regăsi în disciplinele studiate.

•

ECD/EDO asigură oportunităţi de a adopta o atitudine pozitivă împotriva aspectelor negative
din societate (ca rasismul, stereotipurile din mass-media, concepţiile greşite legate de migraţia
globală).

•

ECD/EDO le permite tuturor profesorilor (indiferent de specializare) să conecteze activitatea
lor didactică cu probleme de actualitate – îi ajută să facă învăţarea semnificativă şi relevantă.

•

ECD/EDO îi poate abilita pe profesori într-o perioadă în care, prin diferite presiuni, se pot simţi
lipsiţi de autoritate prin ordine venite de sus.

2.4. Răspuns la provocările legate de implementarea ECD/EDO
Echipa de dezvoltare care a lucrat la acest proiect nu şi-a făcut iluzii. Este dificil să introduci ECD/EDO
ca o nouă caracteristică a programelor şcolare. Cele mai multe ţări europene au încercat abordarea
prin intermediul disciplinelor existente, cum ar fi istoria sau ştiinţele sociale.
Nu este necesar ca acest manual să ajungă la aprecieri dogmatice cu privire la meritele diferitelor
modele curriculare pentru ECD/EDO, cu toate că trebuie menţionat că abordările transcurriculare pot
tinde să fie mai solide pe hârtie decât sunt în realitate la clasă, când educaţia referitoare la cetăţenie
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poate fi implicită, fragmentară sau iluzorie18. Rezultatele nu au fost în general pe măsura aşteptărilor,
iar aceste încercări sunt treptat abandonate în favoarea unei abordări mai focalizate: de exemplu, o
educaţie pentru cetăţenie distinctă cu un curriculum bine definit, o interdisciplinaritate mai autentică,
educaţie bazată pe proiecte, proiecte pentru cetăţenia activă, zile/săptămâni dedicate unor anumite
teme ECD/EDO sau într-adevăr o combinaţie bogată a acestor abordări.
Profesorii sunt cu siguranţă specialişti într-o disciplină – istorici, geografi, oameni de ştiinţă, de
exemplu – dar sunt mult mai mult decât atât. Toate cadrele didactice trebuie să fie capabile să se
gândească la bazele disciplinelor lor, să le abordeze în mod critic, să realizeze conexiuni cu alte
domenii, precum cetăţenia şi să exploreze utilitatea lor socială, relevanţa şi relaţia cu cultura
contemporană, promovând toleranţa, egalitatea, diversitatea ca bun colectiv, respectul şi dezvoltarea
drepturilor omului.

18

For example, see Bolivar, Non scholae sed vitae discimus: limites y problemas de la transversalidad [Limits and problems
of the cross-curricular approach] Revista de Educacion, 309, pp. 23-65, Enero-Abril 1995.
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