
 
Săptămâna  educaţiei globale (19- 29 noiembrie) 

 
 

Rolul educaţiei civice în formarea viitorilor cetăţeni 
 
 

 
 În săptămâna 19 – 25 noiembrie, Săptămâna Educaţiei Globale, 
Centrul Regional de Resurse pentru Educaţie Civică Cluj s-a 
implicat în activităţi locale care răspund unor politici educaţionale 
de interes naţional şi internaţional privind educaţia viitorilor 
cetăţeni. 
 
În 22 noiembrie 2007, la Şcoala „N.Titulescu” din Cluj-Napoca a 
avut loc întâlnirea metodică a profesorilor de istorie care predau 
cultura civică în gimnaziu. 
 
Coordonatorii activităţii au fost : 
Monica Moraru, profesor, Şcoala „I. Bob”, responsabilul de cerc 
metodic 
 Ileana Iepure, profesor metodist CCD Cluj,  coordonatorul 
Centrului Regional de Resurse pentru Educaţie Civică Cluj 
 
Participanţi : 
22 profesori din municipiul Cluj-Napoca care predau 
educaţie/cultură civică în gimnaziu 
30 de elevi de clasa a V-a B, prezenţi la lecţia demonstrativă a 
opţionalului de Educaţie civică 
12 elevi care au fost implicaţi în proiectul „Cetăţeanul” în Şcoala 
„N.Titulescu” 
 
Întâlnirea s-a centrat pe tema„Rolul educaţiei civice în formarea 
viitorilor cetăţeni”, dezbaterea acestei teme  fiind precedată de 
lecţia  demonstrativă de Educaţie civică la clasa a V-a B „ Valori 



morale: binele opus răului”  susţinută de către doamna profesor 
Rodica Chirilă. 
Din  modul în care elevii s-au implicat în desfăşurarea lecţiei, din 
discuţiile purtate cu aceştia la sfârşitul orei a reieşit interesul şi 
bucuria cu care participă la aceste ore.  
 
Accentul s-a pus pe formarea atitudinilor şi valorilor, a 
comportamentelor civice prin implicarea elevilor în activităţi ce se 
desfăşoară şi în afara orei de clasă propriu-zise. S-a accentuat 
importanţa implicării elevilor în „Proiectul Cetăţeanul”, satisfacţia 
acestora şi a profesorilor coordonatori datorită rezultatele obţinute 
prin participarea la acest proiect. 
Profesorii prezenţi şi-au exprimat  speranţa că  Educaţia/Cultura 
civică va deveni, şi în România - urmând exemplul altor ţări 
europene, disciplină de examen la finalizarea ciclului gimnazial. 
 
 Doamna  Ileana Iepure a distribuit, gratuit, din partea Centrului 
Regional de Resurse pentru Educaţie Civică Cluj manuale de 
Educaţie civică pentru clasa  a V-a tuturor profesorilor prezenţi 
care şi-au exprimat dorinţa de a realiza acest tip de opţional şi în 
şcolile lor. 
Manualul este realizat de către Asociaţia de Educaţie Civică în 
cadrul proiectului „Educaţie Civică – curriculum şi pregătirea 
profesorilor” , publicarea lui fiind finanţată dintr – un grant acordat 
de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.  
 
Coordonator activitate, 
prof. Ileana Iepure 
 
 


