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C U LT U R Ã

CIVICÃ

Obiectiv de referinþã: Sã distingã între enunþuri de fapt ºi enunþuri de valoare
Nota 5
• sã recunoascã într-un text dat
diferenþe de formulare între
diverse enunþuri care se referã
la probleme civice
• sã selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
• sã selecteze exemple de
enunþuri factuale ºi de enunþuri
de valoare în texte de
specialitate
• sã formuleze în mod corect, în
limbaj oral ºi/sau scris, enunþuri
factuale ºi enunþuri de valoare
• sã utilizeze limbajul de bazã de
specialitate

Nota 9
• sã compare enunþurile de fapt
ºi enunþurile de valoare
• sã coreleze tipul de enunþ
referitor la o situaþie civicã cu
scopul comunicãrii/ formulãrii
lui
• sã explice înþelesul termenilor
de specialitate
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Nota 10
• sã interpreteze corect,
coerent ºi nuanþat conþinutul
enunþurilor cu caracter civic
• sã evalueze gradul de
adecvare a enunþurilor de fapt
ºi a enunþurilor de valoare în
funcþie de context
• sã construiascã în manierã
personalã enunþuri de fapt ºi
enunþuri de valoare
• sã interpreteze situaþii ºi comportamente în funcþie de un anumit
tip de enunþ care le descrie
• sã construiascã, în limbaj de
specialitate, situaþii problematice în vederea exemplificãrii
deosebirilor dintre enunþurile
de fapt ºi enunþurile de
valoare referitoare la ele

Obiectiv de referinþã: Sã defineascã valori, principii ºi concepte democratice
Nota 5
• sã identifice descrieri de fapte,
situaþii, acþiuni individuale ºi/sau
sociale în texte cu conþinut civic
• sã selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
• sã recunoascã valori, principii ºi
concepte ale democraþiei în
discursuri scrise sau orale
• sã descrie succint importanþa
unor valori, principii ºi concepte
ale democraþiei pentru
caracterizarea vieþii private ºi
publice
• sã utilizeze limbajul de bazã de
specialitate

Nota 9
• sã explice conþinutul civic al
valorilor, principiilor ºi
conceptelor democratice
• sã stabileascã legãturi,
corelaþii între diferite valori,
principii ºi concepte ale
democraþiei
• sã coreleze valori, principii ºi
concepte ale democraþiei în
analiza unor situaþii ºi acþiuni
individuale ºi /sau sociale
• sã explice înþelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
• sã distingã între valoare ºi
principiu, între scop ºi mijloc
în analiza unei situaþii civice ºi
în analiza efectelor unei
decizii în viaþa socialã
• sã evalueze importanþa unor
valori, principii ºi concepte ale
democraþiei date, din perspectiva calitãþii vieþii individuale ºi
sociale
• sã utilizeze adecvat, coerent,
creativ ºi nuanþat, în diferite
contexte, limbajul de specialitate

Obiectiv de referinþã: Sã identifice drepturile omului ºi responsabilitãþile asociate fiecãrui drept
Nota 5
• sã exemplifice drepturi ale
omului
• sã numeascã drepturile fundamentale ale omului
• sã descrie succint situaþii care
ilustreazã respectarea sau
nerespectarea drepturilor
omului ºi îndeplinirea sau
neîndeplinirea responsabilitãþilor
asociate lor
• sã selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la drepturile
omului

Nota 7
• sã descrie conþinutul drepturilor
fundamentale ale omului
• sã distingã între noþiunea de
drepturi ale omului ºi noþiunea
de responsabilitãþi pe care le
implicã drepturile omului
• sã descrie, pe scurt, importanþa
drepturilor omului
• sã explice necesitatea
respectãrii drepturilor omului
• sã utilizeze limbajul de bazã de
specialitate

Nota 9
• sã stabileascã legãturi,
corelaþii între drepturi ºi
responsabilitãþi
• sã recunoascã drepturile ºi
responsabilitãþile
fundamentale ale omului
implicate în fapte, situaþii,
acþiuni individuale ºi/sau
sociale
• sã explice înþelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
• sã explice interdependenþa
dintre drepturi ºi
responsabilitãþi
• sã coreleze corect drepturile
omului ºi responsabilitãþile
asociate fiecãrui drept
• sã utilizeze adecvat, coerent,
creativ ºi nuanþat, limbajul de
specialitate în argumentarea
ºi/sau demonstrarea
necesitãþii respectãrii
drepturilor omului
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Obiectiv de referinþã: Sã utilizeze deprinderi ºi competenþe de dialog, de dezbatere publicã a unei probleme, de negociere, de
rezolvare de conflicte
Nota 5
• sã recunoascã regulile de bazã
ale dialogului într-un context
comunicaþional dat
• sã recunoascã situaþii
conflictuale în diferite contexte
• sã fie capabil de integrare
într-un grup în încercarea de a
soluþiona o situaþie problematicã
• sã exprime, în situaþii de
comunicare dialogatã, pãreri,
convingeri, sentimente civice
• sã selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la
comportamentul civic

Nota 7
• sã aplice regulile dialogului
• sã înþeleagã necesitatea
dezbaterii publice a unei
probleme
• sã susþinã liber pãreri,
convingeri ºi sã exprime
adecvat sentimente personale
cu caracter civic
• sã se adapteze diferitelor
structuri de grup în scopul
realizãrii unei bune comunicãri
• sã utilizeze limbajul de bazã de
specialitate

Nota 9
• sã cunoascã modul de
desfãºurare al unei dezbateri
publice
• sã argumenteze coerent ºi
creativ în situaþii de
comunicare dialogatã, de
negociere, de rezolvare de
conflicte
• sã participe la activitãþile de
luare a deciziei în grup
• sã accepte soluþii de
compromis rezonabil ale unor
probleme cu caracter civic
• sã explice înþelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
• sã expunã clar, nuanþat ºi
argumentat punctul de vedere
personal într-o problemã de
naturã civicã
• sã iniþieze ºi/sau sã conducã
activitãþi de dezbatere în grup
a situaþiilor cu caracter civic
• sã identifice ºi sã negocieze
cu grupul soluþii pentru
rezolvarea problemelor
disputate
• sã utilizeze adecvat, coerent,
creativ ºi nuanþat, în diferite
contexte, limbajul de
specialitate

Obiectiv de referinþã: Sã aprecieze diferite perspective de gândire ºi de acþiune
Nota 5
• sã asculte ºi sã comenteze
adecvat puncte de vedere
diferite faþã de cele proprii
• sã recunoascã fapte, idei
similare sau opuse faþã de
modele date
• sã îºi precizeze propria poziþie
în situaþii cu conþinut civic
• sã selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
• sã descrie în limbajul de bazã
de specialitate, perspective
diferite de gândire ºi de acþiune
civicã
• sã identifice în texte cu conþinut
civic exemple care ilustreazã
pluralitatea modelelor de
gândire ºi acþiune civicã
existente
• sã utilizeze limbajul de bazã de
specialitate

Nota 9
• sã compare ºi sã evalueze
diferite perspective de gândire
ºi de acþiune în funcþie de
fundamentele ºi de
consecinþele pe care le pot
produce
• sã interpreteze succint
semnificaþia unei idei / teorii
sau a unei acþiuni civice
• sã explice înþelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
• sã construiascã o perspectivã
proprie de gândire ºi acþiune
în situaþii cu caracter civic
• sã autoevalueze corect, prin
raportare la diferite modele de
gândire ºi acþiune, modul
propriu de a gândi ºi acþiona
• sã explice argumentat,
folosind limbajul de specialitate, atitudinea de acceptare
sau respingere manifestatã
faþã de un anumit model de
gândire ºi acþiune civicã
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Obiectiv de referinþã: Sã manifeste grijã faþã de sine ºi faþã de ceilalþi, interes pentru problemele publice ºi disponibilitate
pentru participarea la viaþa socialã
Nota 5
• sã perceapã propria identitate,
prin raportare la identitatea
celorlalþi
• sã identifice probleme ale
propriei persoane ºi/sau ale
celor din jur
• sã selecteze dintr-un text dat
exemple de comportamente ºi
atitudini pozitive faþã de propria
persoanã ºi faþã de ceilalþi
• sã selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
Nota 9
• sã analizeze succint
• sã construiascã ºi sã
asemãnãrile ºi/sau deosebirile
motiveze, pe baza valorilor
dintre propria persoanã ºi
civice, exemple de cãi de
ceilalþi, în contextul impactului
acþiune în vederea unei
acestor asemãnãri / deosebiri
relaþionãri pozitive cu ceilalþi
asupra participãrii la
• sã coreleze semnificaþia civicã
desfãºurarea activitãþilor
a respectului ºi grijii faþã de
comune
sine cu cea a respectului ºi
• sã manifeste explicit dorinþa de a
grijii faþã de celãlalt
fi ajutat ºi sã dovedeascã dispo- • sã explice înþelesul termenilor
nibilitatea de a-i ajuta pe ceilalþi
de specialitate
• sã identifice, prin raportare la
experienþa individualã sau la cea
de grup, atitudinile pozitive
dezirabile în diferite situaþii civice
• sã utilizeze limbajul de bazã de
specialitate

Nota 10
• sã iniþieze acþiuni pentru
realizarea unei bune
relaþionãri între membrii
grupului
• sã explice, din perspectiva
valorilor civice, necesitatea
unei atitudini pozitive faþã de
propria persoanã ºi faþã de
ceilalþi
• sã se implice activ în viaþa
comunitãþii educaþionale
ºi/sau sociale din care face
parte
• sã utilizeze adecvat, coerent,
creativ ºi nuanþat, în diferite
contexte, limbajul de
specialitate

