Introducere
Metoda Proiect: Cetățeanul a fost dezvoltată în SUA de Center for Civic Education (www.
civiced.org), fiind utilizată în peste 50 de țări de pe diferite continente. Metoda a fost adaptată
la contextul din România de către Institutul Intercultural Timișoara, organizație membră a
Rețelei Internaționale CIVITAS, și este aplicată, în special în cadrul orelor de educație pentru
cetățenie democratică, la clasa a șaptea, începând din anul școlar 2002-2003. Din anul școlar
2017-2018, o nouă versiune a metodei a fost elaborată și testată cu sprijinul RomanianAmerican Foundation, această versiune fiind reflectată într-un Ghid pentru profesori
(https://ghidprof.cetateanul.intercultural.ro) și un Ghid pentru elevi (https://ghid.cetateanul.
intercultural.ro).

Începând din anul școlar 2021-2022 a fost adăugată o nouă componentă în implementarea
metodei, respectiv sprijin pentru profesori și elevi din partea unor cetățeni cu spirit civic din
comunitate, voluntari, care doresc să contribuie la dezvoltarea competențelor civice ale
elevilor. Voluntarii pot fi persoane care activează în orice domenii, cum ar fi:
• membri ai unor organizații neguvernamentale;
• cetățeni cu orice profesie, care doresc să se implice în dezvoltarea comunității lor;
• profesori de alte discipline decât Educație pentru cetățenie democratică, care doresc să
colaboreze cu profesorii care predau această disciplină şi să sprijine elevii și comunitatea lor;
• studenți și elevi de liceu.
Proiect: Cetățeanul este o metodă interactivă de predare care contribuie în mod direct
la dezvoltarea competențelor generale prevăzute în programa școlară de educație pentru
cetățenie democratică:
1. Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor
de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală: elevii înțeleg
conceptul de politică publică, modul în care acțiunile autorităților se diferențiază de cele
ale societății civile, modul în care se iau deciziile într-un sistem democratic și posibilitățile
cetățenilor de a participa la viața publică locală.
2. Aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații problemă,
precum și în analizarea posibilităților personale de dezvoltare: elevii analizează o situație
problematică ce afectează comunitatea locală și propun o politică publică prin care problema
să fie soluționată.
3. Cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul
diferitelor grupuri: în parcurgerea procesului de identificare a celei mai potrivite soluții la
problema identificată, elevii vor coopera în grupuri ce au de îndeplinit sarcini precise și care
trebuie să își coordoneze activitatea între ele.

4. Manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi
în schimbare: activitatea stimulează dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive față de
participarea civică, le dezvoltă încrederea în propria capacitate de a contribui la schimbări în
societate, precum și asumarea responsabilității civice de a acționa în mod constructiv pentru
îmbunătățirea situației din comunitatea lor.
5. Participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității: pe parcursul
procesului elevii interacționează cu instituțiile publice și formulează în mod concret o
propunere de rezolvare a unei probleme a comunității, propunere pe care o înaintează oficial
autorităților responsabile.

Două aspecte cheie: politici publice și competențe
Această metodă are în centru conceptul de politici publice. Parcurgând un proces cu mai
mulți pași, elevii vor ajunge să propună autorităților publice locale o politică publică pentru
rezolvarea unei probleme a comunității.
Astfel, în primul rând, elevii vor înțelege ce înseamnă politicile publice, cum sunt ele
elaborate și implementate. Apoi, vor parcurge următorii pași pentru realizarea proiectului
clasei:
Pasul 1: Identificarea problemelor comunității. Elevii vor citi site-uri media sau presa,
vor viziona emisiuni TV sau vor discuta cu adulți despre problemele care există în prezent în
comunitatea în care trăiesc ei. Fiecare elev/elevă va contribui, iar la final clasa va avea o listă
de probleme identificate.
Pasul 2: Selectarea unei probleme pentru a fi studiată. Din lista produsă în pasul anterior
elevii vor alege în mod democratic o singură problemă pe care clasa o va studia în profunzime
și pentru soluționarea căreia va propune o politică publică.
Pasul 3: Culegerea de informații. Elevii vor lucra pe grupuri pentru a aduna informații despre
problemă din cât mai multe surse (instituții publice, studii, cercetări, publicații, organizații și
grupuri de interes, specialiști în domeniul juridic, mass-media, birouri parlamentare, cetățeni
din localitate etc.).
Pasul 4: Elaborarea unei propuneri de politică publică. Elevii vor studia informațiile culese
și, pe baza lor, vor propune mai multe soluții pentru rezolvarea problemei. Din aceste soluții
se va alege o soluție a clasei și elevii for formula o propunere de politică publică pentru
soluționarea problemei.

Pasul 5: Elaborarea unui plan de acțiune. Având informații detaliate despre problemă și o
soluție de politică publică elevii vor încerca să convingă autoritățile publice să acorde o mai
mare importanță problemei respective și să ia în considerare soluția propusă de clasa lor.
Pasul 6: Finalizarea portofoliului clasei. La fiecare pas elevii vor colecta sau vor produce
materiale relevante pentru documentarea procesului parcurs și a rezultatelor obținute. Toate
aceste materiale vor fi organizate într-un portofoliu care cuprinde două parți: partea de
documentare (un dosar fizic sau electronic) și partea de prezentare (un set de panouri sau
de slide-uri).
Pasul 7: Prezentarea publică. Elevii vor organiza un eveniment public de prezentare a
proiectului în fața unor reprezentanți ai instituțiilor vizate de proiect, a unor persoane din
comunitate, precum și a altor elevi și profesori.
Pasul 8: Reflecții asupra experienței de învățare. Întregul proces se va finaliza cu o
activitate de reflecție (individuală și în grup) asupra experienței, centrată pe identificarea
competențelor dezvoltate pe parcursul realizării proiectului.
Scopul principal al acestei metode este dezvoltarea competențelor elevilor, astfel încât
aceștia să devină cetățeni activi și responsabili. Competențele vizate de programa școlară
sunt:
• Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor
grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social;
• Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme
specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice;
• Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și
întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic activ.
Acest competențe sunt în directă legătură cu Modelul de competențe pentru cultură
democratică, adoptat de Consiliul Europei (la elaborarea căruia Institutul Intercultural
Timișoara a avut un rol important). Acest model include valori, atitudini, abilități, precum și
elemente de cunoaștere și înțelegere critică, necesare pentru asumarea rolului de cetățean
într-o societate democratică și în care este recunoscută și valorizată diversitatea culturală.
În 2018, Consiliul Europei a publicat un Cadru de Referință al Competențelor pentru o
Cultură Democratică, elaborat pe baza acestui model de competențe. În Cadrul de Referință,
metoda Proiect: Cetățeanul este inclusă ca exemplu de abordare pedagogică ce contribuie
la dezvoltarea acestor competențe. Mai multe detalii despre Cadrul de Referință puteți afla
la: www.ccd.intercultural.ro.

Elementele principale ale modelului de competențe sunt prezentate în diagrama
de mai jos:

Rolul voluntarilor în implementarea metodei Proiect: Cetățeanul
Implicarea unor cetățeni voluntari în proces poate crește eficiența metodei datorită faptului
că aceasta:
- vizează dezvoltarea unei game variate de competențe ale elevilor;
- presupune un proces de lucru complex, organizat pe 8 pași;
- se referă la aspecte de interes pentru întreaga comunitate;
- include interacțiuni cu instituții publice.
Rolul voluntarilor este de a sprijini profesorii în lucrul cu elevii, conform celor 8 pași ai
metodei și de a însoți elevii la o ședință a Consiliului Local.
Modul de implicare a voluntarilor poate varia în funcție de specificitățile clasei care
implementează metoda (competențele pe care elevii le au deja) și de problema aleasă de
elevi. De aceea, este foarte important ca voluntarii să înțeleagă cât mai bine metoda și să
se familiarizeze cu activitățile pe care elevii trebuie să le realizeze la fiecare dintre cei 8
pași. Astfel, recomandăm ca voluntarii să citească:

-

Ghidul pentru elevi: https://ghid.cetateanul.intercultural.ro
Ghidul pentru profesori: https://ghidprof.cetateanul.intercultural.ro

Ghidul pentru elevi este documentul principal de referință, în care se descrie în detaliu
fiecare pas, iar Ghidul pentru profesori este complementar, oferind sugestii despre gestionarea
clasei, implicarea tuturor elevilor, desfășurarea activităților specifice fiecărui pas.
Prezentăm în continuare câteva direcții generale de acțiune a voluntarilor, cu mențiunea
că ele trebuie adaptate în colaborare cu profesorul care implementează metoda la clasă.
Însă, înainte de orice detalii subliniem faptul că elevii sunt cei care au rolul principal în acest
proces, ei sunt cei care trebuie să realizeze activitățile și să ia deciziile, iar profesorii și
voluntarii au doar rol de facilitare a procesului și de sprijin al elevilor acolo unde aceștia
întâmpină dificultăți. Este împotriva principiilor acestei metode ca profesorii sau voluntarii
să decidă în locul elevilor (de exemplu, ce problemă să studieze) sau să facă sarcinile în locul
elevilor (de exemplu, să culeagă informații despre problemă).
Primii doi pași ai metodei presupun familiarizarea elevilor cu conceptul de politici publice,
identificarea problemelor care există în comunitate și selectarea, prin vot, a unei probleme
pentru a fi studiată de întreaga clasă. O primă intervenție a voluntarilor se poate realiza în
cadrul
• Pasului 3. Colectarea de informații despre problema selectată.
Sarcina elevilor la acest pas este de a deveni „mici experți” în problema pe care au selectat-o.
La clasă, elevii vor stabili o listă cu principalele surse de informații privind problema studiată
și modalitățile în care pot avea acces la ele. Apoi vor avea sarcina de a culege informații din
aceste surse. Sprijinul voluntarilor poate fi foarte important la acest pas pentru a:
- sugera posibile surse de informații la care elevii nu s-au gândit;
- ghida elevii să înțeleagă dacă sursele de informație identificate sunt valide sau nu;
- ajuta elevii să formuleze și să adreseze solicitări către instituții publice în baza Legii
privind liberul acces la informațiile de interes public;
- ajuta elevii să contacteze alte surse de informații precum jurnaliști, cetățeni afectați de
problema studiată, specialiști, organizații etc.
De asemenea, voluntarii pot avea un rol important în:
• Pasul 4. Elaborarea unei propuneri de politică publică
• Pasul 5. Dezvoltarea unui plan de acțiune.
La acești pași elevii au sarcina ca, pe baza analizei informațiilor despre problemă culese, să
facă o serie de propuneri de politici publice, să analizeze avantajele și dezavantajele fiecăreia
și să aleagă, prin vot, politica publică pe care clasa dorește să o transmită instituției publice
care are atribuții în soluționarea problemei selectate. Voluntarii pot sprijini clasa pentru a:

-

verifica dacă soluția propusă este constituțională;
verifica dacă soluția propusă respectă normele Uniunii Europene;
transmite propunerea de politică publică instituției relevante.

Informații despre modul în care se realizează aceste sarcini sunt disponibile în Ghidul
pentru elevi, iar documente suport sunt disponibile la: https://cetateanul.intercultural.ro/
resurse/ .
În continuarea procesului, voluntarii pot sprijini clasa la:
• Pasul 6. Finalizarea portofoliului clasei
• Pasul 7. Realizarea prezentării publice.
La pasul 6 elevii au sarcina de a realiza un portofoliu și de a pregăti o prezentare publică
a proiectului lor. Voluntarii pot sprijini elevii în pregătirea prezentării ajutându-i să-și dezvolte
competențele de a vorbi în public și competențele de a organiza un eveniment, prin acțiuni
precum:
- oferirea de feedback constructiv la textul discursului prezentării, precum și la suportul
vizual (diapozitive, panouri etc.);
- sfaturi pentru transmiterea invitațiilor către autorități publice, experți și alte persoane
despre care elevii consideră că ar trebui să ia parte la evenimentul de prezentare a proiectului
clasei;
- sfaturi pentru transmiterea unui comunicat de presă despre eveniment (înainte sau
după ce acesta a avut loc).
De asemenea, este indicat ca voluntarii să participe la prezentarea publică a elevilor, fără
a interveni pe parcursul acesteia, însă oferindu-le elevilor încurajări înainte de începerea
evenimentului și felicitări după încheierea acestuia.
La pasul 8 nu este necesară implicarea directă a voluntarilor, însă este posibil ca în
procesul de reflecție elevii să discute și despre relația cu voluntarii și astfel, este important ca
voluntarii să obțină de la profesori feedback-ul pe care l-au dat elevii.
Una dintre cele mai importante sarcini ale voluntarilor este de a însoți elevii la o ședință
a Consiliului local. Având în vedere că o parte semnificativă a acestei metode se referă la
relația dintre cetățeni și autorități publice, precum și la modul în care cetățenii pot influența
autoritățile publice în deciziile pe care acestea le iau, participarea elevilor la o ședință a
Consiliului local aduce un plus de valoare procesului. Această activitate va ajuta elevii să
înțeleagă cum se iau deciziile la nivel local, precum și să își exercite un drept, și anume cel
de a asista la ședințele Consiliului local și/sau de a le urmări pe internet. Acest drept este
prevăzut în Legea administrației publice și în Legea privind transparența decizională.

Participarea la ședința de Consiliu local poate fi, de exemplu:
- atunci când pe agenda ședinței sunt subiecte de interes pentru elevi, inclusiv legate de
problema studiată de elevi sau probleme similare;
- înainte ca elevii să redacteze propunerea de politică publică.

Codul etic al voluntarilor Proiect: Cetățeanul
1. Activitățile acestui proiect nu sunt de natură politică, sunt activități civice. În acest
sens, este foarte important ca voluntarii să manifeste neutralitate politică, să nu încerce
să influențeze în niciun fel elevii sau profesorii să adopte perspective politice, să adere la
vreun partid politic sau să folosească activitățile elevilor pentru campanii electorale sau alte
manifestări politice. Dacă voluntarii observă că elevii se află în situații în care cineva încearcă
să influențeze opțiunea politică a elevilor, au sarcina de a opri aceste manifestări și/sau de a
comunica situația Institutului Intercultural Timișoara la adresa: cetateanul@intercultural.ro.
2. Voluntarii trebuie să respecte legea și drepturile copilului în orice moment și să îndrume
elevii doar în acțiuni care sunt în conformitate cu legislația.
3. Voluntarii sprijină elevii într-un proces decis împreună cu profesorii, prin activități
complementare cu cele realizate de profesori la clasă. Este important ca voluntarii și profesorii
să se asigure că nu transmit elevilor informații contradictorii și că elevii înțeleg rolul fiecăruia.
Dacă voluntarii sau profesorii au nevoie de sprijin suplimentar în implementarea metodei, pot
contacta oricând Institutul Intercultural Timișoara și vor primi sprijinul de care au nevoie în
cadrul Rețelei Proiect: Cetățeanul..
4. Atât rolul profesorilor, cât și cel al voluntarilor este de a facilita un proces de învățare.
Scopul principal al metodei este dezvoltarea competențelor elevilor, nu soluționarea
problemelor comunității, nu realizarea unui portofoliu perfect, nu realizarea celei mai
convingătoare prezentări etc. Astfel, voluntarii nu vor acționa în niciun moment în locul elevilor,
nu vor comunica în locul lor cu instituțiile publice, nu vor realiza activitățile de la diferiți pași în
locul elevilor, nu vor realiza portofoliul sau prezentarea în locul elevilor. Voluntarii vor sprijini
elevii cu sfaturi și informații, în funcție de nevoile specifice ale clasei și vor însoți elevii în vizite
la instituții publice când este cazul.
5. Voluntarii vor interacționa cu întreaga clasă de elevi, nu individual, cu anumiți elevi.
Comunicarea se va face într-un context public, fie online, fie prin întâlniri directe, astfel încât
ceea ce comunică voluntarii să fie accesibil tuturor elevilor și profesorului.
6. Voluntarii nu vor încerca să influențeze în niciun fel deciziile elevilor, nici în ceea
ce privește problema selectată, nici în ceea ce privește soluția pe care clasa o va înainta

autorităților publice. Voluntarii pot adresa elevilor întrebări deschise, care să le permită
acestora să analizeze opțiunile avute în vedere sau formularea de opțiuni alternative, dar vor
lăsa elevilor deciziile.
7. Dacă, după ce clasa transmite scrisoarea cu propunerea de politică publică, voluntarii
doresc să susțină adoptarea acestei soluții de către instituția căreia i-a fost transmisă, pot
face acest lucru, ținând cont însă că demersul nu face parte din procesul educațional. Scopul
metodei este dezvoltarea competențelor elevilor. Dacă soluția propusă de ei nu este adoptată,
este posibil ca elevii să fie frustrați. Înțelegerea faptului că prin parcugerea unor proceduri
democratice nu se obține întotdeauna rezultatul dorit de un anumit grup de cetățeni face
parte din acest proces de învățare. Voluntarii pot urmări însă dacă soluția propusă de elevi
este preluată pe agenda Consiliului local și pot comunica acest lucru elevilor, chiar dacă se
întâmplă în anul școlar următor.
8. Înainte de a însoți elevii la o Ședință a Consiliului local, este necesar ca voluntarul să se
asigure că sunt îndeplinite condițiile legale pentru această deplasare a elevilor în afara școlii
și că elevii au acordul părinților. În cazul în care voluntarul este minor, elevii vor fi însoțiți și de
profesor. Desigur, dacă profesorul dorește, poate însoți elevii și voluntarul chiar dacă acesta
este major. Această activitate trebuie văzută în primul rând ca o activitate comunitară și nu
neapărat o activitate a școlii.

Comunicarea între elevi, profesori și voluntari
În procesul de implementare a metodei, profesorii au rolul de a iniția cu elevii activitățile
specifice fiecărui pas, iar voluntarii sprijină
elevii cu diferite activități care nu au fost
făcute la clasă. Recomandăm ca profesorii și
voluntarii să lucreze în echipe de 4 persoane
– câte 2 profesori și 2 voluntari. Modul de
comunicare între profesori și voluntari poate
fi ales de comun acord, de exemplu pe un
grup de WhatsApp, pe un grup de e-mail, grup
de Facebook etc. Pe acest grup profesorii
informează voluntarii ce au făcut la clasă cu
elevii, iar voluntarii informează profesorii ce au
lucrat cu elevii în afara orelor.
Comunicarea între voluntari și elevi se
poate realiza pe o platformă precum Padlet:
https://padlet.com. Aceasta este o platformă

gratuită, ușor de folosit, la care pot avea acces toți elevii din clasă, precum și voluntarii și
profesorii. Fiecare persoană care are linkul către Padletul clasei are acces, în orice moment, la
ceea ce s-a discutat și s-a postat și poate contribui la discuție. Alternativ se pot folosi Google
doc, WhatsApp sau alte platforme care permit comunicarea în grup. Este important ca,
indiferent de metoda de comunicare aleasă, atât profesorul, cât și voluntarul să fie conectați
pe platforma respectivă pentru a vedea tot ce se discută și pentru a se asigură ca procesul
este realizat corect și contribuțiile voluntarilor sunt complementare activităților realizate în
clasă.
Dacă există orice fel de probleme de comunicare, voluntarii sunt invitați să informeze
Institutul Intercultural Timișoara, la adresa: cetateanul@intercultural.ro.

Institutul Intercultural Timișoara este partenerul din România al Rețelei Internaționale CIVITAS,
inițiată de Center for Civic Education, S.U.A. Rețeaua CIVITAS include parteneri din peste 50 de
țări din Europa, America de Nord, America de Sud, Africa și Asia. Activitățile din România se
focalizează în principal pe promovarea metodei Proiect: Cetățeanul și au fost inițiate în 2003,
în colaborare cu Florida Law-Related Education Association. Din 2016, programul este realizat
în parteneriat cu Romanian-American Foundation.

Aplicarea metodei Proiect: Cetățeanul se realizează în baza Protocolului de colaborare nr.
40506/27.10.2004 semnat între Ministerul Educației și Cercetării și Institutul Intercultural
Timișoara. Conform acestui Protocol de colaborare, Ministerul recomandă Proiect: Cetățeanul
drept posibilă metodologie ce poate fi inclusă în cadrul strategiilor didactice utilizate la
disciplina Educație pentru cetățenie democratică la clasa a VII-a. Textul complet al Protocolului
de colaborare, alte informații și materiale utile pentru aplicarea metodei, precum și prezentări
succinte ale proiectelor realizate de clase din diferite zone ale țării, sunt disponibile la
www.cetateanul.intercultural.ro.
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