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Abstract 

The major objective of history education consists in to prepare active and responsible citizens, 
promoters of democratic values. In this article are presented some ideas about the formation of civic 
attitudes in history classes. 

 

Educaţia este o cultură a caracterului, o obişnuinţă contra naturii, dar şi singura care-i distinge pe 
oameni. Este o artă, care face să treacă conştientul în subconştient, este un fapt al şcolii, şi al unei virtuţi, pe 
care o porţi cu tine.  

„...săracă este activitatea unei şcoli care se îngrijeşte numai de „umplerea” capului elevului cu 
cunoştinţe, având convingerea că în acest mod, se va dezvolta cel puţin inteligenţa acestuia.” spunea V. 
Jincenty Okon. Aşadar, vocaţia învăţământului modern este de a forma cetăţeni activi şi responsabili, 
posesori ai competenţelor de a utiliza cunoştinţele – abilităţile - atitudinile achiziţionate în cadrul procesului 
educaţional, pentru o dezvoltare personală şi profesională durabilă şi pentru beneficiul comun. 

Singurul factor important, competent şi responsabil de mersul înainte al societăţii rămâne a fi şcoala, 
care este mediul de formare a cetăţeanului şi locul unde elevii îşi pot dezvolta această calitate. 

Ce înseamnă să fii un cetăţean activ? Ce rol are istoria în procesul de formare a unei asemenea 
personalităţi? Care este misiunea profesorului? Iată doar câteva întrebări la care vom încerca să căutăm 
răspuns. 

A fi „un bun cetăţean” înseamnă a-ţi cunoaşte şi exercita cât mai deplin drepturile, a avea iniţiativă şi 
a întreprinde pe cont propriu acţiuni care pot conduce la optimizarea şi progresul vieţii comunitare, a-ţi 
asuma răspunderi şi obligaţii care să vină în sprijinul satisfacerii unor nevoi sociale generale. A-i ajuta pe 
elevi să se dezvolte ca cetăţeni activi înseamnă mai mult decât a le prezenta informaţii cu privire la 
constituirea ţării şi la sistemul de justiţie. În formarea atitudinilor civice se implică, de asemenea, cunoştinţe 
practice şi conceptuale, un ansamblu de capacităţi, aptitudini, atitudini şi valori. 

În procesul de predare-învăţare-evaluare a istoriei, pot fi promovate următoarele valori, atitudini şi 
comportamente: 

• Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune; 
• Gândire critică şi flexibilă; 
• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 
• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului; 
• Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială; 
• Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de 

predicţie a schimbărilor; 
• Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor; 
• Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale; 
• Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase şi culturale [8]. 

Astfel, în cadrul orelor de istorie, copilul află atât despre modul de organizare a societăţii umane din 
cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană precum şi învaţă din exemplele de eroism ale înaintaşilor 
noştri, modele pozitive de viaţă, manifestând ataşament faţă de valorile istorice şi naţionale. Formarea 
atitudinilor şi comportamentelor democratice, în special în ceea ce priveşte comunicarea socială, trebuie şi 
poate să înceapă din clasele mici, astfel încât deprinderile pozitive să fie exersate în contexte diferite şi 
consolidate în timp. 
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Adevăraţii dascăli ai istoriei ştiu să găsească calea prin care adevărul istoric, chiar citit printre 
rânduri sau subînţeles dintr-o expunere verbală să ajungă la conştiinţa elevilor, iar aceştia să subînţeleagă 
realitatea aşa cum era sau este. Educaţia civică, patriotică, democratică persistă la fiecare oră de Istorie, 
începând cu clasa a V-a şi apoi zi de zi, oră de oră elevilor li se cultivă şi dezvoltă sentimentul mândriei şi 
demnităţii naţionale, ale patriotismului, frumoasele însuşiri morale ale omeniei şi onestităţii tradiţionale, 
dragostea pentru cultura şi limba română, pentru tradiţiile poporului. 

Filosoful american R. Nierbuhr menţionează că „înclinaţia omului către dreptate face posibilă 
democraţia, iar înclinaţia omului către nedreptate face necesară democraţia”. Iată de ce formarea atitudinii 
civice începe cu studierea primelor noţiuni despre democraţie în clasa a V-a în cadrul temei Trăsăturile 
societatii primitive, unde elevii află că oamenii primitivi erau egali în drepturi şi se ajutau între ei. La 
capitolul Grecia Antică, lecţia Reformele lui Solon şi Clistene elevii se familiarizează cu noţiunea de 
democraţie şi cu caracteristicile generale ale unui regim democrat, prin explicarea noţiunii de “democraţie” şi 
analiza reformelor lui Clistene, care au însemnat primul pas spre democraţia antică, prin acordarea 
drepturilor egale tuturor atenienilor liberi, indiferent de avere, chiar şi metecilor care au devenit cetăţeni. Tot 
aici putem face o comparaţie între democraţia antică şi cea modernă, actuală, arătând asemănările şi 
deosebirile între acestea. 

Este benefic ca elevii să cunoască că la polul opus regimului democratic atenian se află regimul 
despotismului oriental, iar la capitolul Roma Antică clarificăm cu elevii noţiunile de dictatură, dictator şi 
analizăm caracteristicile acestei forme de conducere din timpul Republicii romane – concentrarea puterii 
politice şi militare în mâna unei persoane [5]. 

La lecţiile de Istorie Universală, clasele a VII-a – a IX-a, avem posibilitatea de a explica 
caracteristicile democraţiilor moderne şi contemporane din perioada interbelică sau din perioada de după al 
doilea război mondial. Totodată lecţiile de istorie la clasa a IX-a ne oferă prilejul să punem în evidenţă şi 
opusul democraţiei, regimurile totalitare, militarizate de tip fascist sau nazist (de extremă dreapta) sau de tip 
comunist (de extremă stânga). Prin metoda comparaţiei, elevii înţeleg superioritatea regimului democratic 
chiar dacă acesta mai are şi unele lipsuri (corupţie, trafic de influenţă, crize economice etc.) dar, după 
formula celebră rostită într-o cuvântare de Winston Churchill în Camera Comunelor, “democraţia este cea 
mai rea formă de guvernământ cu excepţia tuturor celorlalte forme care au fost experimentate din timp în 
timp” [2]. 

La clasa a VIII – a IX-a la temele ce ţin de spaţiul românesc reliefăm caracterul democratic al 
societăţii româneşti, al legislaţiei, în primul rând, Constituţia din 1866 şi 1923, pluralismul politic, sistemul 
puterilor în stat, rolul monarhiei în cucerirea independenţei de stat şi făurirea României Mari, doctrinele 
politice şi economice, marile personalităţi ale epocii şi progresul înregistrat de România în perioada 
interbelică. De asemenea este important să explicăm că datorită unei conjuncturi externe, dar şi a unor factori 
interni au făcut ca apoi să urmeze perioada de regimuri totalitare, mai întâi regimul de autoritate monarhică 
al lui Carol al II-lea, urmat de regimul de dictatură militară în condiţii de război al lui Ion Antonescu şi 
regimul comunist până în anul 1989.  

Astfel, prin lecţiile de istorie putem concluziona că noţiunea de democraţie şi-a schimbat şi-şi 
schimbă în continuare conţinutul de la o epocă la alta – de la democraţie militară (în perioada de tranziţie de 
la orânduirea comunei primitive la orânduirea sclavagistă) la democraţia sclavagistă, până la formele 
democraţiei cunoscute astăzi în lume.  

Educaţiei pentru democraţie i se acordă un interes sporit la nivel european şi mondial, fapt confirmat 
de o serie de Declaraţii şi Programe ale Consiliului Europei, în care se menţionează că experienţa 
democraţiei se învaţă pe parcursul întregii vieţi, în familie, în şcoală, la locul de muncă etc. Prin lecţiile de 
istorie, elevii trebuie să înţeleagă că „o societate democratică este o societate a cooperării, solidarităţii şi 
legalităţii” 

Un alt aspect, o altă problemă a perioadei prin care trecem şi care trebuie dezbătută şi rezolvată prin 
lecţiile de istorie este a-i ajuta pe elevi să se integreze în funcţiile practice ale societăţii democratice, pentru a 
le crea sentimentul răspunderii faţă de sine, pentru a-şi fauri singuri, prin efort propriu, condiţia unei vieţi 
decente, demne. Prin lecţiile de istorie avem posibilitatea să formăm cetăţeni cu adevărat activi. La lecţia 
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Republica Moldova la clasa a IX-a, în secvenţa Societatea civilă, am concluzionat cu elevii că existenţa unei 
societăţi civile puternice ne vorbeşte despre spiritul de iniţiativă al cetăţenilor, care pot să rezolve problemele 
de mare importanţă socială. Astfel, asistenta acordată persoanelor cu handicap sau grupurilor defavorizate 
(orfani, bolnavi de SIDA, bătrâni din azile etc.), protecţia mediului, protecţia consumatorului, problema 
diverselor minorităţi sunt domenii în care activează cu succes organizaţiile nonguvernamentale. [7] 
Acest aspect va dezvolta spiritul comunitar al elevilor, precum şi respectul faţă de valorile naţionale şi 
general umane ca: bunătatea, hărnicia, dragostea de aproape, sinceritatea şi solidaritatea umană, 
devotamentul, altruismul, corectitudinea şi cinstea, ajutorarea semenului la nevoie, generozitate şi sprijin în 
realizarea omului ca om şi profesie, civism şi familism. 

Predarea-învăţarea studiului de caz Constituţia Republicii Moldova din 1994 ne oferă prilejul să 
explicăm principiile generale ale Constituţiei, acelea care definesc caracteristicile esenţiale ale statului nostru 
şi ale ordinii civice: caracteristicile statului Republica Moldova ca „stat suveran şi independent, unitar şi 
indivizibil”, forma de stat – Republica, noţiunile “stat de drept”, „stat democratic şi social” etc. 

În baza aceluiaşi studiu se explică drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, garantate prin 
lege, constituirea, funcţionalitatea, competenţele şi structurile organelor puterii, condiţiile legalităţii acestora, 
atribuţiile lor. Evoluţia acestor conţinuturi asigură formarea/ dezvoltarea unui ansamblu de achiziţii sub 
forma unor „virtuţi personale” ca - sinceritate, punctualitate, curaj, onestitate şi virtuţi sociale - atitudini 
civice: politice, naţionale, umaniste, juridice etc. 

Din cele expuse mai sus, putem deduce că rolul istoriei în promovarea valorilor democratice este 
considerabil. Această disciplină contribuie la socializarea tinerilor, prin transmiterea experienţei de veacuri, 
care au pentru ei valoare orientativă şi stau la baza unor modele comportamentale şi acţionale impuse de 
interacţiunea socială.  

Misiunea unui profesor de istorie constă în crearea condiţiilor de instruire conştientă, în baza unor 
conexiuni logice, între trecut şi prezent, pentru că cine gestionează trecutul poate stăpâni mai eficient 
prezentul. 
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