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NOTA DE PREZENTARE
Consacrate fără echivoc în manifestări şi documente internaţionale, dezideratul unei „societăţi şi
educaţii pentru toţi” şi principiile egalităţii şi participării sociale a copiilor şi persoanelor cu cerinţe educative
speciale direcţionează procesualitatea activităţii educative în perspectiva acceptării şi implicării copilului la
diverse forme de viaţă comunitară, cu asumarea de roluri şi stabilirea de relaţii sociale în grupul/microgrupul
social în care trăieşte. Este, în fapt, un demers complex pentru atingerea unui nivel relativ egal dar şi cu
particularităţi specifice, de participare la actul de învăţare sociala.
Proces complex şi de durată prin însuşi conţinutul şi specificul său, socializarea (deci şi educaţia pentru
democraţie şi alfabetizarea civică) este pregnant conturată, în cazul de faţă, dincolo de principiul unanim
recunoscut al centrării întregii activităţi pe copil, de abordările actuale ale problematicii integrării, specifice
domeniul.
Curriculumul pentru disciplina Educaţie moral-civică (clasele aV-a – aX-a) propune demersuri
educative concordante cu obiectivele actuale ale educaţiei, în general, şi ale educaţiei copiilor cu dizabilităţi
severe şi profunde, în special.
„Tematica conţinuturilor educative este orientativă şi formulată în raport cu principiul general asupra
integrării copiilor cu cerinţe educative speciale, urmărind formarea unor abilităţi specifice de comunicare şi
integrare.
Conţinuturile acestei programe trebuie să vizeze cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lumii
înconjurătoare în scopul armonizării vieţii sociale şi a raporturilor copilului cu grupurile din care face parte
(familie, şcoală, biserică, diferite organizaţii etc.). Optimizarea relaţiilor de grup se va face prin înţelegerea
nevoii de a respecta regulile, de a cunoaşte drepturile, dar şi îndatoririle faţă de comunitate.
Educaţia trebuie să vizeze formarea abilităţilor de comunicare, maturizarea afectivă, dezvoltarea
capacităţii de rezolvare a problemelor cotidiene, observarea şi înţelegerea deosebirilor dintre persoane,
acceptarea, toleranţa, socializarea.
Prin aceste activităţi, elevii cu deficienţe mintale severe:
- cunosc norme elementare de comportare civică şi de interrelaţionare socială;
- se familiarizează cu evenimente majore din viaţa comunităţii;
- sunt abilitaţi să exercite drepturi, dar şi îndatoriri fundamentale din practica democratică.
Acest curriculum propune şi alternative educaţionale, respectiv socio-şcolare.
Diversitatea situaţiilor concrete impune, evident, o diversitate de abordări şi strategii didactice, crearea
unor situaţii de învăţare diferenţiate din punct de vedere educaţional-recuperativ, cu parcurgerea mai multor
etape, de la simplu la complex, adaptarea curriculum-lui la caracteristicile psihice ale copilului. Profesorul
specialist este cel care va stabili secvenţele instructiv-educative, în baza identităţilor cazuistice, urmărind
diminuarea şi, pe cât posibil, înlăturarea „handicapului”, a dezavantajului social.

CICLUL SECUNDAR (CLS. V – X )
OBIECTIVE CADRU:
1. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de percepţie necesare adaptării la normele
de comportare în societate
2. Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente relaţionale pozitive favorabile
integrării în grupurile de apartenenţă
3. Cunoaşterea şi familiarizarea cu evenimentele semnificative din viaţa comunităţii
4. Exersarea şi aplicarea, în limita posibilităţilor, a practicilor democratice din
viaţa socială

Educaţie moral-civică

Clasele a V-a – a X-a
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A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de percepţie socială necesare adaptării la
normele de comportare în societate
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.1 Recunoaşterea propriei identităţi 
prin raportare la mediul în care
trăieşte












1.2 Identificarea lucrurilor şi a
fiinţelor, a raporturilor persoanei cu
acestea









1.3 Dezvoltarea unor atitudini şi
comportamente pozitive faţă de
mediu







Educaţie moral-civică

Clasele a V-a – a X-a

Exerciţii-joc de descriere a propriei persoane sub aspect
fizic/moral
Exerciţii-joc de identificare şi/sau descriere a membrilor familiei
Exerciţii-joc de identificare a colegilor şi a profesorului/ după
voce sau descriere orală
-exerciţii – joc: « Descrierea colegului de bancă! »
Joc de rol
Exerciţii de identificare a relaţiilor intre colegi (cooperare,
colaborare, prietenie, toleranta, intrajutorare, competitie)
Joc de rol cu tematică diversă (“De-a familia”, “De-a şcoala”,
“De-a profesorul”etc.)
Exerciţii de identificare a asemănărilor şi deosebirilor persoanelor
din grupul lui, în contexte variate (imagini, filme, lecturi)
Exerciţii de descriere a propriei persoane/ a membrilor familiei, cu
precizarea raporturilor dintre aceştia (părinţi – copii etc)
Exerciţii-joc de simulare a unor roluri în familie, clasă, pe stradă
Exerciţii practice de relaţionare cu persoanele conflictuale
Exerciţii practice de relaţionare cu persoanele aflate în dificultate
Studii de caz
Exerciţii de recunoaştere a actelor de identitate (certificat de
naştere, buletin/carte de identitate, paşaport etc)
Exerciţii de numire a fiinţelor şi a lucrurilor din imediata lor
apropiere, din imagini, din povestiri
- exerciţii de numire a lucrurilor care ne reprezintă
(jucării, colecţii, camera mea, rechizite, vestimentaţie
etc);
- exerciţii de precizare a utilităţii lucrurilor/ a persoanelor
importante din comunitate (profesor, medic, pompier,
poliţist, preot, poştaş etc)
Exerciţii de observare dirijată a lucrurilor/fiinţelor (în evoluţie)
Povestiri despre lucruri, plante, animale, oameni
Ghicitori privind lucruri, animale şi plante
Exerciţii de dentificare, într-un suport imagistic, a persoanelor
aparţinând unor culturi diferite
Exerciţii de stabilire a asemănărilor şi deosebirilor între persoane
aparţinînd unor culturi diferite
Jocuri de rol pe teme privind raporturile între oameni
(prietenie-duşmănie; cooperare, răutate etc)
Exerciţii practice privind protejarea lucrurilor şi a mediului
Exerciţii practice de protejare a “colţului viu” al clasei/ a
animalelor de companie
Jocuri de rol pe teme cu conţinut ecologic şi moral
Vizionare de software educative/ filme cu conţinut ecologic şi
moral
Studii de caz
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OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE



1.4 Identificarea de reguli şi norme
de comportament civic în diferite
situaţii








1.5 Identificarea şi formarea
trăsăturilor morale ale persoanei pe
baza unei scări valorice




Exerciţii practice de comportare civilizată
Exerciţii practice de comunicare nonverbală (gesturi cu
semnificaţie socială) şi verbală în vederea relaţionării pozitive
Exerciţii de identificare a regulilor fixate la nivelul clasei/ şcolii
Jocuri de rol cu aplicarea regulilor însuşite
Vizionare (cu comentare) de filme privind comportamentul
elevilor în clasă, şcoală, societate
Discuţii libere pe marginea unor situaţii reale
Comentarea pe marginea unui suport imagistic
Exerciţii de lecturare a unor texte pe teme date, pe baza
următoarelor trăsături morale:
- încrederea şi lipsa de încredere;
- respectul şi lipsa de respect;
- curajul, frica şi laşitatea;
- bunătatea şi răutatea;
- sinceritatea şi minciuna;
- cinstea, dragostea pentru adevăr etc
Jocul de rol
Dramatizări

2.Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente relaţionale pozitive favorabile integrării
în grupurile de apartenenţă
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
2.1 Identificarea grupurilor de
apartenenţă (familie, colectivul clasei,
al şcolii, grupul de prieteni)

2.2. Întărirea atenţiei şi receptivităţii
faţă de stările şi problemele celor din
jur

2.3 Exersarea unor comportamente
adecvate în diferite situaţii – normale
sau de limită

Educaţie moral-civică

Clasele a V-a – a X-a

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 Exerciţii-joc de evidenţiere şi învăţare a relaţiilor
sociale şi de grup
 Exerciţii –joc de asociere a diferitelor activităţi cu grupurile în
care se desfăşoară acestea
 Dialoguri situaţionale privind relaţiile în cadrul grupurilor/ despre
grupuri, cu sau fără suport imagistic
 Vizionare de filme privind raporturile din cadrul grupurilor de
apartenenţă
 Exerciţii de observare dirijată a unor situaţii reale
 Discuţii pe marginea unor texte cu suport imagistic
sugestiv
 Exerciţii-joc de simulare a unor situaţii de viaţă pe
tema conflictelor din cadrul grupurilor de apartenenţă
 Exerciţii de terapie de grup
 Jocuri de rol bazate pe empatie
 Dramatizări pe baza unor povestiri cu conţinut moral
 Exerciţii de simulare a unor situaţii cu conţinut civic
 Exerciţii de simulare a unor situaţii limită (incendiu, inundaţie,
cutremur etc)
 Jocul de rol cu finalităţi diferite
 Discuţii pe marginea unor texte cu suport imagistic
sugestiv
 Desen proiectiv cu temă civică
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3. Cunoaşterea şi familiarizarea cu evenimentele semnificative din viaţa comunităţii
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
3.1 Cunoaşterea unor evenimente
importante din viaţa comunităţii

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE









3.2 Participarea la evenimente sociale
semnificative din viaţa comunităţii






3.3 Respectarea simbolurilor
specifice comunităţii din care face
parte






Exerciţii de identificare a tipurilor de comunitate locală
(sat/oraş/judeţ/sector)
Exerciţii de identificare a tipurilor de comunitate naţională (ţarăpopor-naţiune);
Exerciţii de identificare a tipurilor de comunitate internaţională
(naţiuni şi popoare)
Exerciţii de familiarizare cu modalităţile de solidaritatea
internaţională Simularea unor situaţii cu semnificaţie afectivă
individuală sau colectivă (ziua onomastică, ziua de naştere, Ziua
Mamei, Ziua Copilului etc)
Sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa personală şi a
grupurilor de apartenenţă
Celebrarea unor evenimente naţionale şi religioase (Ziua
Naţională, Paştele, Crăciunul etc)
Conversaţii tematice despre evenimente sociale de actualitate
(votarea, Zilele comunităţii, Ziua Europei, Ziua persoanelor aflate
în dificultate etc.)
Exerciţii de asociere a ritualurilor, datinilor, obiceiurilor cu
evenimente religioase/ sociale
Exerciţii practice de participare la evenimente cotidiene
(organizarea timpului, respectarea regimului de viaţă, activităţi
specifice anotimpurilor)
Exerciţii de observare şi comentare dirijată a unor filme şi diafilme
Joc de rol cu tematică civică („De-a votarea”, „Majoratul” etc)
Sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa personală şi a
grupurilor de apartenenţă (evenimente religioase, sociale)
Exerciţii de identificare a simbolurilor specifice comunităţii de
apartenenţă (matricolă, uniformă, sigla şcolii, simbolurile
religioase)
Exerciţii de identificare a simbolurilor naţionale (steag, stemă,
imn, monedă, limbă)
Concursuri de recunoaştere a simbolurilor
Completare de spaţii/imagini lacunare cu/ despre simbolurile
specifice comunităţii de apartenenţă şi naţionale

4. Exersarea şi aplicarea, în limita posibilităţilor, a practicilor democratice din viaţa
socială
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
4.1 Cunoaşterea elementelor de bază
ale practicilor democratice şi ale
drepturilor omului

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE




Educaţie moral-civică

Clasele a V-a – a X-a

Exerciţii de recunoaştere în imagini a diverse situaţii de respectare
şi, respectiv, încălcare a drepturilor copilului/ ale persoanelor cu
nevoi speciale/ ale omului
Jocuri de rol pe teme de democraţie
Simulare a unor situaţii de respectare a drepturilor
copilului/omului
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OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

4.2 Cunoaşterea elementelor de bază
ale practicilor democratice şi ale
drepturilor omului





4.3 Exersarea unor comportamente
în sfera drepturilor democratice







4.4 Participarea la viaţa comunităţii






Exerciţii de recunoaştere în imagini a situaţiilor privind
îndatoririle şi obligaţiile elevului/omului
Discuţii despre pace, libertate şi democraţie; inamicii democraţiei
(violenţa şi intoleranţa);
Vizionarea (cu comentare) de filme despre problemele globale ale
omenirii (conflicte interstatale, bolile secolului, poluarea, sărăcia,
diminuarea resurselor, analfabetismul, drogurile, alcoolul etc)
Exerciţii practice de învăţare a regulilor democratice (drepturi
egale pentru toţi, unitate în diversitate, dreptul la libera exprimare
etc.)
Exerciţii practice de conduită civilizată în diverse situaţii
Joc de rol („În troleibuz”, „În parc” etc)
Vizionare (cu comentare) de filme cu caracter civic – moral
Activităţi de socializare privind satisfacerea nevoii de a fi
acceptat de ceilalţi, de a fi în siguranţă, de a fi împreună cu
ceilalţi, de a aparţine unui grup
Exerciţii practice de identificare a responsabilităţilor de la nivelul
clasei (lideri formali şi informali), unităţii şcolare (director,
profesori diriginţi etc)
Exerciţii de identificare – relaţionare cu persoanele importante
din comunitate (profesor, medic, pompier, poliţist, preot, poştaş
etc)
Exerciţii de identificare – relaţionare cu persoanele importante de
la nivel autorităţii locale, naţionale (directorul şcolii, primarul,
Guvernul şi Preşedinţia)

B. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII
1.




Persoana
Identitatea fiinţei umane
Eu, tu şi ceilalţi– familia, colegii, vecinii
Diferenţele dintre oameni

2. Raporturile noastre cu lucrurile şi fiinţele
 Universul lucrurilor
- lucrurile ca şi proprietate privată;
- utilitatea lucrurilor;
- lucrurile care ne reprezintă;
 Universul plantelor şi animalelor
- protejarea mediului;
3. Persoane cu nevoi speciale
4. Trăsăturile morale ale persoanei şi buna convieţuire
5. Reguli şi norme de conduită civică
6. Grupurile de apartenenţă
 familia;
 grupul de joacă;
 grupul de învăţare;
 grupul religios;
Educaţie moral-civică

Clasele a V-a – a X-a

6

7. Comportamentul în situaţii – limită
8. Modalităţi de rezolvare a conflictelor din cadrul grupurilor de apartenenţă
9. Evenimente importante din viaţa comunităţii
 evenimente individuale şi colective;
 evenimente naţionale/ internaţionale şi religioase
10.







Comunitatea
Comunitatea locală: sat/oraş/judeţ/sector
Comunitatea naţională
Ţara, poporul, limba
Simboluri ale statului roman
Instituţiile statului
Comunitatea internaţională

11. Democraţia şi drepturile omului
12. Problemele actuale ale omenirii
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Educaţie moral-civică

Clasele a V-a – a X-a
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