CETĂȚENIA ACTIVĂ.
PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA LUAREA DECIZIILOR PUBLICE.

“Solidaritatea si loialitatea civica încurajează cetățenia activa”- citat din Declarația cu privire
la promovarea cetățeniei si a valorilor comune ale libertății, tolerantei si nediscriminării prin
educație, Paris, 2015.
Ce vom învăța:
- ce înseamnă implicarea civica într-o societate - in societatea democratica;
- ce este cetățenia activa;
- ce înseamnă solidaritatea si loialitatea civica.
Studiu de caz - Stabilește legături!
Intr-un liceu din Bucuresti, un grup restrâns de elevi a propus conducerii liceului sa picteze
un hol, care nu arata foarte bine. O eleva talentata si-a oferit munca si talentul, iar ceilalți au
susținut-o cu inițiative si ajutor. Conducerea liceului a fost incantata de inițiativele tinerilor si i-a
încurajat. Elevii au început proiectul, dar au constatat ca singuri nu pot finaliza acest proiect.
Ce credeți ca ar trebui sa facă elevii?
Daca ați fi in locul lor, ce modalități ați utiliza pentru a implica si pe alții in aceasta acțiune?
Care sunt beneficiile in urma implicării si muncii lor?
Mesaj cheie - Implicarea civica reprezintă un drept al fiecăruia, dar si o îndatorire.
Cetățenia activa este o caracteristica a societății democratice si presupune implicarea
cetățenilor pentru rezolvarea problemelor societății.
- participarea cetățenilor la viața sociala, la luarea deciziilor publice, se face pe baza cunoașterii si
respectării drepturilor si obligațiilor cetățenești. Cetățenii se pot implica in toate domeniile societății.
Pentru aceasta ei ar trebui sa cunoască bine normele, valorile, rolurile sociale, sa aibă cunoștințe,
deprinderi, aptitudini si modele de comportare morala, politica sau profesionala, sa identifice sa
înțeleagă si sa reformuleze problemele sociale. Cetățenii trebuie sa fie responsabili social. Vorbim
aici de etica, cea care evidențiază mecanismele interioare care determina activitatea individului,
comportamentul acestuia in interacțiunile cu cei din jur.
Implicarea civica este posibila doar in democrație, unde puterea poporului poate fi
exercitata in mod direct sau indirect. O societate este mai puternica daca cetățenii participa la viața
publica, pentru rezolvarea problemelor comunității, dovedind o atitudine responsabila.
Activitatea de voluntariat reprezintă una din principalele forme de participare active la viața
comunității.
REȚINE - cetățeanul trebuie sa joace un rol activ in viața democratica, in vederea
promovării si apărării democrației si a statului de drept.
Cetățenii pot participa la luarea deciziilor publice:
- in mod direct - prin petiții, adresate autorităților locale sau centrale sau prin inițiative legislative;
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- in mod indirect - prin implicarea in cadrul unor întruniri ale comunității, pentru dezbaterea si
găsirea unor soluții la probleme importante;
- in scopul participării active la viața publica, cetățenii se pot asocia liber in organizații nonguvernamentale, grupări sindicale etc.
Solidaritatea - atunci când vorbim despre viața într-o societate ne referim la reciprocitate,
solidaritate, interacțiune, loialitate, respect, valori asumate, care ar trebui respectate de toți actorii
traiului in societate. Persoanele care fac parte dintr-un grup sau dintr-o comunitate umana, se
situează pe poziții diferite in ceea ce privește realizarea propriilor interese.
Solidaritatea este un sentiment care ii determina pe oameni sa-si acorde ajutor reciproc, sa
coopereze, sa facă lucruri bune pentru binele celorlalți. Avem o solidaritate care vizează activitățile
noastre de zi cu zi și o solidaritate care funcționează in situații excepționale.
Avem datoria morala de a-i ajuta pe ceilalți, de a nu rămâne indiferenți la problemele altora
si putem extinde ceea ce învățam in clasa, dincolo de ea, văzându-i-i pe cei care se confrunta cu
tot felul de probleme si ajutându-i-i. Ajutorul dat cuiva la nevoie duce la dezvoltarea încrederii intre
noi. Primind ajutor la nevoie, ajungem sa înțelegem ca, la rândul nostru, putem oferi ajutor.
”A te dovedi solidar atunci când viața o cere poate schimba lumea in bine”
Uniunea Europeana are in acest sens o inițiativa numita Corpul European de Solidaritate,
care oferă tinerilor șansa de a face voluntariat si de a se implica in proiecte pentru a ajuta oameni
in situații de risc din toata lumea. Participanții la aceste proiecte au in comun valori precum:
solidaritate, respect fata de demnitatea umana, toleranta, nediscriminare.
LOIALITATEA - o valoare a unei societăți, un comportament care contribuie la ocrotirea
sau salvarea vieții, respectarea cu fidelitate a angajamentelor, este sinonima cu bunătatea
iubitoare, incluzând si sensul de reciprocitate. Ea trebuie demonstrata prin fapte concrete, fapte
care duc la păstrarea unor relații importante pentru noi.

Exercițiu – scrieți un mic eseu (maxim 10 rânduri), despre solidaritate, implicare
cetățeneasca si loialitate in situații excepționale. Folosiți cel puțin cinci termeni nou învățați;
prezentați cel puțin doua acțiuni pe care le-ați face într-o astfel de situație.
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