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Tineretul creator are nevoie de o gamă largă de competenţe pentru a-şi realiza potenţialul, atât în activitatea profesională 
cât şi în societate. Competenţele civice se află printre competenţele-cheie, care încă nu şi-au găsit locul bine stabilit în cadrul 
sistemului educaţional de la noi din ţară cât şi la nivel european. Contribuind la creşterea culturii democratice a tineretului 
creator, competenţele civice pot fi dezvoltate cu prisosinţă în procesul de studiu la disciplinele socio-umaniste în învăţământul 
universitar. Scopul studiului a fost de a examina experienţa de formare a competenţelor civice europene în învăţământul 
artistic superior pentru a contribui la regândirea, aprecierea  şi perfecţionarea formelor şi metodelor, îmbogăţind conţinutul 
acestei experienţe în condiţii moderne în concordanţă cu noile realităţi. 

Cuvinte-cheie: competenţe civice europene, cultură democratică, sistem educaţional, învăţământ artistic, discipline so-
cio-umaniste

The creative youth needs a wide range of skills to realize their potential, both in their professional activity and in society. 
Civic competences are among the key competences, which have not yet found their well-established place in the education 
system of our country, as well as at European level. Contributing to the growth of the democratic culture of the creative youth, 
the civic competences can be fully developed in the study process of the socio-humanistic disciplines in the university education. 

The aim of the study was to examine the experience of training European civic competences in higher artistic education 
in order to contribute to the rethinking, appreciation and improvement of forms and methods, enriching the content of these 
experiences in modern conditions in accordance with the new realities.
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Introducere 
Competenţele cetăţenești și îmbrăţișarea principiilor și valorilor democratice sunt esenţiale în 

lumea secolului XXI. „Este important să ne asigurăm că tinerii dobândesc cunoștinţe, valori și capa-
citatea de a fi cetăţeni responsabili în societăţi democratice moderne și diverse”, se constată în docu-
mentele Consiliului Europei [1].

Realizarea cu succes a reformelor social-economice, structurale, necesare pe calea  integrării eu-
ropene a ţării, depinde în mare măsură de nivelul de încadrare a tuturor păturilor și grupurilor sociale 
în acest proces. Un rol crucial îi revine tineretului, care posedă conștiinţă mobilă și un potenţial fizic și 
intelectual creator necesar pentru înfăptuirea schimbărilor în diverse sfere ale vieţii sociale. Tineretul 
de creaţie este un grup social-demografic profesional din domeniul culturii artistice. Cea mai mare 
parte dintre ei sunt reprezentanţi ai sferei artistice, studenţi sau absolvenţi ai instituţiilor medii de 
specialitate sau superioare, care au îmbrăţișat profesia de muzician, actor, artist plastic, designer, regi-
zor etc. Acești tineri posedă o forţă creatoare importantă, iar activitatea artistică pe care o desfășoară 
poate deveni un catalizator pentru dezvoltarea diferitelor fenomene sociale. Competenţele sociale și 
civice  sunt esenţiale pentru omul de creaţie, pe de o parte, e nevoie de aceste competenţe pentru va-
lorificarea propriului potenţial creator, iar pe de altă parte, integrând aceste competenţe, tineretul de 
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creaţie le transmite publicului larg și contribuie astfel la promovarea valorilor societăţii democratice 
contemporane.

Formarea unui tânăr artist este un proces multiaspectual și continuu, în care mediul și calitatea 
studiilor sunt esenţiale. Dezvoltarea „talentelor” și a „aptitudinilor” artistice,fără o dezvoltare siste-
matică a unui șir de competenţe-cheie a tinerilor, printre care si cele civice, nu este suficientă, ţinând 
cont de complexitatea producţiei culturale și a transformărilor sociale în general. În perioada tinereţii 
se constituie sistemul de valori și norme morale, iar instituţia de învăţământ artistic are misiunea de a 
oferi tinerilor repere pentru încadrarea în sfera publică.

Dezvoltarea competenţelor civice este astăzi o prioritate a Uniunii Europene, în condiţiile când ea 
se confruntă cu provocări majore, de aceea se solicită includerea educaţiei civice la toate nivelurile de 
educaţie, inclusiv la cel universitar [2p. 51]. 

Ce reprezintă competenţele civice?
Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilităţi pentru a se 

adapta și a prospera într-un mediu aflat în rapidă schimbare. Competenţele civice reprezintă valorile, ati-
tudinile și practicile democratice care alcătuiesc cultura democraţiei. Ele permit oamenilor să participe 
într-o manieră constructivă la viaţa socială. Consiliul Uniunii Europene le definește drept „capacitatea 
de a acţiona în calitate de cetăţeni responsabili și de a participa pe deplin la viaţa civică și socială, pe baza 
înţelegerii conceptelor și structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a evoluţiilor, și 
a durabilităţii la nivel mondial”[3]. Competenţele civice au devenit parte a așa-numitelor„competenţe-
cheie pentru învăţarea pe tot  parcursul vieţii”, elaborateîn 2006 de Parlamentul European și recomandate 
pentrupredare și învăţare la toate nivelurile de studii. În mai 2018 ele aufost concretizate în recomanda-
rea Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheieunde sunt specificate cunoștinţele, aptitu-
dinile și atitudinile legate de această competenţă ce urmează a fi obţinute de către tineri [4]. 

Tinerii sunt principalii agenţi, beneficiari, dar și victime ale schimbărilor sociale și economice.De-
aceea este importantă implicarea lor activă pe plan economic, civic, social și cultural. Astăzi tinerii se 
confruntă cu pierderea încrederii în sistemele decizionale existente și au un anumit grad de detașare de 
formele tradiţionale de participare la viaţa publică. Poziţia tinerilor în societatea contemporană este într-
o continuă schimbare, devine din ce în ce mai greu pentru tineri să-și găsească rolul și să supravieţuiască 
în sistemul social, politic și economic actual. Tinerii creatori sunt deosebit de vulnerabili din acest punct 
de vedere, iar perioada pandemiei a fost o încercare fără precedent pentru industriile creative.

Așadar, competenţele civice reprezintă o îmbinare de cunoștinţe, aptitudini și atitudini esenţiale, 
dobândite într-un context anumit, care ar ajuta tinerii să facă faţă provocărilor  societale. Este de men-
ţionat aici că în Codul Educaţiei al Republicii Moldova,care include competenţele-cheie recomandate 
de Uniunea Europeană, se menţionează: „Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter 
integru și dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoștinţe, abilităţi, atitudini și valori 
ce permit participarea activă a individului la viaţa socială și economică” [5 art. 11].

Dezvoltarea competenţelor civice în învăţământul artistic superior
Dezvoltarea competenţelor civice este un proces continuu care se petrece pe tot parcursul vieţii, 

doar că în anii tinereţii, adică a studiilor universitare acest proces evoluează și este coroborat de înce-
putul traseului profesional. Astfel, competenţele civice se suprapun pe cele profesionale și se produce 
o consolidare a efortului depus de către studenţi la orele de curs atât la disciplinele socio-umane cât și 
la cele fundamentale și de specialitate.

Competenţele pe care le dezvoltă învăţământul universitar, cum ar fi competenţa de comunica-
re, de a învăţa să înveţi, competenţa digitală, cea de a planifica și implementa proiecte, cele sociale și 
civice pot fi dezvoltate în cadrul oricăror discipline curriculare, doar că unele dintre ele sunt în mod 
explicit specifice disciplinelor socio-umaniste. Analiza curriculum-urilor la disciplinele de orientare 
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socio-umanistică (U– în planurile de studii) din Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a de-
monstrat că obiectivele de dezvoltare a competenţelor civice se regăsesc la toate disciplinele. În cadrul 
orelor de Civilizaţie europeană, Filosofie,Estetică, Sociologie a culturii, Management cultural, Psihologie 
a comunicării, Drept ș.a. are loc procesul de conștientizare și de dezvoltare a deprinderilor și atitudini-
lor  necesare acestor competenţe. 

Disciplinele de orientare socio-umanistăîn învăţământul artistic superior aprofundează cunoaș-
terea conceptelor și fenomenelor esenţiale cu privire la indivizi, grupuri, societate, economie, cultură 
și astfel contribuie la înţelegerea valorilor comune europene, la  interpretarea critică a principalelor 
evoluţii ale istoriei naţionale, europene și universale. 

 Un aspect important al competenţelor civice reprezintă cunoștinţele despre integrarea europeană, 
precum și conștientizarea identităţii culturale și a  diversităţii în Europa și în lume. Cursurile de Civiliza-
ţie europeană, Management cultural, Sociologie a culturii prin unităţile de conţinut pe care le propun ofe-
ră instrumentele necesare pentru înţelegerea dimensiunilor multiculturale și socioeconomice ale socie-
tăţilor europene și a modului în care identitatea culturală naţională contribuie la identitatea europeană.

Familiarizarea studenţilor cu proiectele Centrului de Drept al Femeilor, a Centrului pentru Jurna-
lism Independent din Moldova și a altor organizaţii nonguvernamentale, cu care colaborează profeso-
rii de la disciplinele socio-umanistereprezintă premise favorabile pentru dezvoltarea aptitudinilor ne-
cesare pentru competenţele civice. Aceste deprinderi se referă la capacitatea de a se implica în acţiuni 
de interes public împreună cu alţi cetăţeni, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a societăţii. 
Gândirea critică și aptitudinile integrate de soluţionare a problemelor, de dezvoltare a argumentelor 
și participarea constructivă la activităţile comunităţii, la procesele decizionale se dezvoltă în cadrul 
disciplinelor socio-umaniste prin metodele interactive, prin dezbateri, mese rotunde cu invitarea ex-
perţilor și liderilor din societatea civilă. 

Capacitateade a te informa din surse media veridice, de a analiza critic informaţia, de a înţelege 
rolul și funcţiile mass-media în societăţile democraticeeste o aptitudine indispensabilă a competen-
ţelor civice deosebit de importantă pentru tinerii din Republica Moldova. Actualmente spaţiul me-
diatic al ţării, ca parte a spaţiului informaţional, este nesecurizat și vulnerabil în faţa propagandei, 
dezinformării și manipulării din interior și din exterior, fiind dominat de produse mediatice străine. 
Această situaţie afectează parcursul european al Republicii Moldova. În cadrul cursurilor socio-uma-
niste, în procesul de elaborare a proiectelor, ca metodă de învăţare, studenţii sporesc capacităţile de 
gândire critică faţă de mesajele media, de a discerne între informaţie veridică și manipulare. Metoda 
proiectului se dovedește a fi deosebit de relevantă pentru dezvoltarea competenţelor civice, deoarece 
contribuie simultan la achiziţionarea atitudinilor, abilităţilor, cunoștinţelor și înţelegerii critice și la 
formarea valorilor.

Respectarea drepturilor omului ca bază a democraţiei, sprijinirea diversităţii sociale și culturale, a 
egalităţii de gen și a coeziunii sociale, a stilurilor de viaţă durabile, promovarea culturii păcii și nonvi-
olenţei, disponibilitatea de a respecta viaţa privată a altor persoane și de a-și asuma responsabilitatea 
pentru mediu sunt atitudini promovate nemijlocit prin conţinuturile și strategiile didactice din cadrul 
cursurilor de Civilizaţie europeană, Psihologie a comunicării, Drept, Etică, Estetică etc. Interesul faţă 
de evoluţiile politice și socioeconomice, știinţele umaniste și comunicarea interculturală reprezintă 
premize pentru dezvoltarea competenţelor civice.

Strategiile didactice eficiente pentru dezvoltarea competentelor civice utilizate de către profesori 
la disciplinele socio-umaniste se dovedesc a fi : dezbaterea unor subiecte cu caracter controversat; 
metoda studiului de caz,  pentru analizarea unor situaţii de conflict între valori și responsabilităţi ci-
vice; jocul de rol, pentru identificarea unor moduri specifice de comunicare în locuri publice, pentru 
exersarea limbajului civic; discuţia dirijată pe marginea unor cazuri generatoare de conflicte și soluţi-
onarea acestora prin mediere și compromis; analiza unor exemple despre atitudini și comportamente 
civice, pornind de la sursele media și de la propria experienţă etc.
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Folosirea strategiilor didactice participative pentru a le permite studenţilor să manifeste com-
petenţele civice în toate dimensiunile sale contribuie la dezvoltareacapacităţilor de comunicare, la 
crearea unui cadru educaţional, bazat pe încredere și respect, favorabil pentru manifestarea spiritului 
analitic, tolerant, deschis către recunoașterea și interiorizarea valorilor și a normelor cetăţenești. 

Învăţarea interdisciplinară, conectivitatea dintre subiecte, cum ar fi studiile de gen, comunicarea 
interculturală, rezolvarea conflictelor etc. la diferite discipline socio-umaniste reprezintă baza abordă-
rii holiste privind necesitatea dezvoltării competenţelor civice. Atragerea activă a studenţilor în acti-
vităţi extra-curriculare: proiecte, conferinţe, concursuri, campanii sociale, activităţi de voluntariat de 
către profesori este o modalitate eficientă de sporire a competenţelor civice, care  facilitează integrarea 
tineretului creator în viaţa publică. Cooperarea trans-sectorială dintre instituţii, învăţarea bazată pe 
cercetare, pe jocuri pentru motivaţie, utilizarea competenţelor digitale, iniţiative comunitare conduse 
de studenţi, cooperarea cu parteneri, îmbinarea învăţării formale cu cea non-formală sunt direcţii 
importante de dezvoltare a strategiilor didactice pentru realizarea obiectivelor propuse.

În perioada anilor pandemiei de COVID-19, odată cu trecerea la învăţământul online dezvoltarea 
competenţelor civice la disciplinele socio-umaniste a întâmpinat multiple dificultăţi, de la cele tehnice 
până la dificultăţi de comunicare în cadrul dezbaterilor sau a discuţiilor. A fost nevoie de timp pentru 
a ajusta necesităţile de creare a competenţelor civice la posibilităţile tehnologiilor moderne. Totodată, 
vom menţiona că distanţarea socială și învăţământul online oferă condiţii limitate dezvoltării compe-
tenţelor și comportamentelor sociale și civice.

Concluzii
Competenţele sociale și civice sunt esenţiale pentru tinerii creatori, pe de o parte, e nevoie de 

aceste competenţe pentru valorificarea propriului potenţial, iar pe de altă parte, integrând aceste com-
petenţe, tineretul de creaţie le transmite publicului larg și contribuie astfel la promovarea valorilor 
societăţii democratice contemporane. Tineretul creator are potenţialul necesar pentru a contribui la 
schimbările calitative care se impun în societate.

Susţinerea învăţământului artistic din partea statului ar contribui la menţinerea nivelului înalt al 
culturii artistice din ţara noastră, capabilă să promoveze valorile naţionale și cele europene pentru o 
dezvoltare sustenabilă a întregii societăţi.Precaritatea resurselor investite în educaţie rămâne a fi un 
handicap pentru societatea în schimbare aflată pe traseul integrării europene. 

Pentru promovarea dezvoltării de competenţe cetăţenești, cu scopul de a consolida conștientiza-
rea valorilor comune europene este nevoie de cursuri de formare continuă a tuturor profesorilor și for-
matorilor, cu precădere a celor de la disciplinele socio-umaniste, trebuie să fie o prioritate în domeniul 
educaţiei pentru cetăţenie, mai ales în privinţa dimensiunii europene a acesteia.

 Consider că o educaţie artistică contemporană bazată pe valorile europene ale educaţiei ar trebui 
să afirme rolul tânărului creator în sfera publică a unei societăţi democratice.
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