
CETĂȚENIE ȘI RESPONSABILITATE
PRACTICI DEMOCRATICE 

ÎN MEDIUL ȘCOLAR



VALORILE 
ȘCOLII 
DEMOCRATICE

Școala democratică reprezintă o sumă de 
valori și principii necesare în procesul de 
autorealizare al beneficiarilor educației în 
ansamblul ei.

Integrarea acestor principii și valori 
democratice conduce omul pe drumul afirmării 
sale într-o societate europeană liberă și 
interculturală. 

Fișa 1



BENEFICIILE CONDUCERII 
DEMOCRATICE A ȘCOLILOR

• Moment de reflecție

• Gustav Trolen ţine un curs de istorie la Tullinge Gymnasium, un liceu din Suedia. Pe durata cursului,
au loc trei evaluări. Pentru fiecare evaluare, elevul poate alege fie să scrie o lucrare, fie să dea un test
tradiţional cu întrebări şi răspunsuri, fie să susţină un test oral. Există o singură condiţie: cele trei
examinări nu pot fi de un singur tip. Cel puţin una trebuie să fie diferită.

• Această libertate de a alege nu pare să fie mare lucru, dar, cu siguranță aduce o serie de
beneficii care se reflectă în nivelul foarte bun de pregătire al elevilor proveniți din medii sociale
foarte diferite. Identificați cel puțin 2 beneficii. Dezbateți concluziile.



GUVERNANȚA 
DEMOCRATICĂ A 
ȘCOLILOR CONDUCE 
LA:

...consolidarea învățării

...îmbunătățirea disciplinei

...ameliorarea conflictelor

...afirmarea spiritului de 
cooperare

...competiție sănătoasă



DISCIPLINAREA POZITIVĂ – CONCEPT CHEIE ÎN ȘCOALA 
DEMOCRATICĂ

• Disciplinarea pozitivă reprezintă rezultatul unui proces de ameliorare comportamentală centrat pe:

- recunoașterea nevoilor speciale ale elevilor și adoptarea măsurilor socio-educaționale și materiale 
adecvate acestora (copii proveniți din medii sociale vulnerabile, copii cu CES, copii cu posibilități 
materiale foarte reduse etc.);

- valorizarea potențialului creativ și a tuturor tipurilor de inteligență atât în activități educaționale formale, 
cât și nonformale;

- recompensarea și sancționarea coerentă.



MODELE SĂNĂTOASE DE COMUNICARE ÎN ȘCOALA 
DEMOCRATICĂ

• În grupurile sau comunitățile în care oamenii petrec foarte mult timp împreună, interacționând constant, 
pot apărea diferite conflicte sau probleme de indisciplină. Iată câteva modele comunicaționale de abordare a 
elevilor:

• Putem vorbi despre asta și se subînţelege că aşteptăm un anumit rezultat.

• Cineva trebuie să menţină ordinea - cunoşti regulile. 

• Cu toţii avem dreptul să ne exprimăm opiniile. 

• Ne asigurăm că minorităţile își exprimă punctul de vedere.

• Ai dreptul să te simți furios și responsabilitatea de a îți gestiona manifestările. 



• Regulile şi codul de conduită al întregii şcoli se stabilesc şi se negociază împreună cu consiliul elevilor,
asigurându-se totodată că toate minorităţile sunt incluse.Fișa 2 – lucru în echipe. Regulile finale se vor
regăsi pe o coală de flipchart.

• Elevii îşi exersează rolul de buni cetăţeni, dar şi rolul de persoană care are o anumită autoritate în
implementarea normelor şi în promovarea lor. Regulile sunt stabilite în mod democratic – fie de către
grupurile deja existente, fie prin crearea unui nou forum - şi sunt urmate în mod democratic.

• O bună ordine este în interesul tuturor, atât timp cât toţi au un cuvânt de spus în stabilirea ei. Atunci când
există un climat de respect reciproc, nu există atitudini de tipul “ei şi noi” între profesori şi elevi, iar
conflictele se ameliorează semnificativ.

• Comentarii caracteristice: Este şcoala noastră, noi o facem să funcţioneze. Această şcoală este pentru
toată lumea. Trebuie să fie bună pentru toată lumea.



ȘCOALA CA MEDIU PROPICE DE EXERSARE A 
DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI:

• Dezbatere - Alegerile și votul consiliului elevilor reprezintă  un exercițiu democratic valoros 
pentru elevi?

• Argumente pro și contra.



ȘCOALA NOASTRĂ – O 
ȘCOALĂ DEMOCRATICĂ

• În echipe, elaborați o activitate extrașcolară care să faciliteze adoptarea 
unor atitudini și comportamente adecvate școlii democratice. În demersul 
dumneavoastră țineți cont de următoarea structură:

• 1. Titlul și durata activității

• 2. Obiectivele urmărite

• 2. Strategii didactice

• 3. Sursa de finanțare

• 4. Demersul activității

• 5. Follow up

• Notă: Desenați un simbol al activității.
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