
 
 

Curs COMPETENȚE CIVICE ȘI SOCIALE 

 

Competenţele sociale au legătură cu bunăstarea socială şi personală, care presupune 

înţelegerea cu privire la cum pot indivizii să-şi asigure sănătatea mintală şi fizică optimă, 

incluzând resurse pentru sine, pentru propria familie şi pentru mediul social, precum şi 

cunoştinţe despre cum poate să contribuie la toate acestea un stil de viaţă sănătos. Pentru o 

participare socială şi interpersonală plină de succes, este esenţial să se înţeleagă codurile de 

conduită şi maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii (de ex. la locul de muncă). La 

fel de importantă este şi conştientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, 

organizaţii de muncă, egalitate de gen şi nediscriminare, societate şi cultură. Esenţiale sunt şi 

înţelegerea dimensiunilor socio-economice şi multiculturale ale societăţilor europene şi felul cum 

interacţionează identitatea culturală naţională cu cea europeană.  

Partea cea mai însemnată a acestei competenţe include capacitatea de a comunica în mod 

constructiv în diferite medii, de a arăta toleranţă, de a exprima şi înţelege diferite puncte de 

vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere, şi de a empatiza. Indivizii trebuie să 

fie capabili să gestioneze situaţiile de stres şi frustrare, să le exprime într-un mod constructiv şi, 

de asemenea, trebuie să distingă între sferele personale şi profesionale. Această competenţă se 

bazează pe o atitudine de colaborare, asertivitate şi integritate. Indivizii trebuie să îşi manifeste 

interesul pentru dezvoltări socio-economice şi comunicare interpersonală şi trebuie să aprecieze 

diversitatea şi respectul pentru alţii, să fie pregătiţi atât pentru a depăşi prejudiciile dar şi pentru 

compromis. 

Competenţele civice se bazează pe cunoaşterea conceptelor de democraţie, justiţie, 

egalitate, cetăţenie, drepturi civile, referitor la modulcum sunt ele exprimate în Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene şi în declaraţii internaţionale şi la modul cum sunt ele aplicate 

de către diferite instituţii la nivel local, regional, naţional în Europa şi la nivele internaţionale. 

Aceasta include cunoştinţe despre evenimente contemporane, cum ar fi principalele evenimente 

şi orientări în historia naţională, europeană şi a lumii. În plus, ar trebui să fie dezvoltată o 

conştientizare a scopurilor, valorilor, politicilor de dezvoltare socială şi economică.  

Cunoştinţele de integrare europeană şi despre structurile Uniunii Europene, despre 

principale obiective şi valori sunt de asemenea esenţiale, la fel ca şi conştientizarea diversităţilor 



 
 
şi identităţilor culturale din Europa. Deprinderile pentru competenţele civice se raportează la 

capacitatea de a se angaja efectiv împreună cu alţii în domeniu public şi de a da dovadă de 

solidaritate şi interes în rezolvarea de probleme care afectează comunităţi locale şi comunităţi 

mari. Aceasta implică o reflectare critică şi creativă, o participare constructivă la viaţa 

comunităţii şi la activităţi în comun, precum şi luare de decizii la toate nivelurile, de la local, la 

nivel naţional şi european, în special prin vot. Respectul total pentru drepturile omului incluzând 

egalitatea drept bază pentru democraţie, apreciere şi înţelegere a diferenţelor dintre sisteme de 

valori ale diferitelor religii şi grupări etnice, pune bazele unei atitudini pozitive. Aceasta 

presupune manifestarea atât a apartenenţei la o localitate, ţară, din Europa sau din Uniunea 

Europeană, în general, dar şi din lume, precum şi disponibilitatea de a participa la luarea de 

decizii în mod democratic la toate nivelele. Aceasta presupune demonstrarea spiritului de 

responsabilitate, precum şi demonstrarea înţelegerii şi a respectului pentru valori împărtăşite, 

care sunt necesare pentru a asigura coeziunea socială, cum ar fi respectul pentru principii 

democratice. O participare constructivă implică, de asemenea, activităţi civice, suport pentru 

diversitate şi coeziune socială, dezvoltare sustenabilă şi bunăvoinţa de a respecta valorile şi viaţa 

privată a semenilor. 

 

În condiţiile schimbărilor rapide din prezent, guvernele trebuie să îşi reconsidere rolul 

pentru a face faţă provocărilor precum globalizarea, descentralizarea, noile tehnologii, şi, de 

asemenea, cerinţelor, aşteptărilor şi influenţelor cetăţenilor. Comunicarea este un instrument pe 

care-l putem folosi mai uşor dacă-i cunoaştem mecanismele, subtilitaţile, modul de funcţionare, 

utilitatea, punctele forte şi punctele slabe. Trăim comunicarea ca pe o reflecţie a lumii noastre 

interioare, iar aceasta este de o bogăţie şi complexitate extraordinară şi adesea e greu de 

împartaşit altora. Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a 

unei colectivităţi umane, indiferent de natura şi mărimea ei. 

 

 

 

 

 



 
 

EXERCITIU PRACTIC – VIZIONARE FILM DOCUMENTAR 

 

Secolul sinelui – Sigmund Freud, PR-ul și controlul minții 

 

Secolul sinelui explorează teoriile controversate și revoluționare ale lui Sigmund Freud, 

care era convins că masele și indivizii sunt conduși nu de gânduri raționale, ci de dorințe 

primitive. În esență, psihanalistul credea că oamenii sunt guvernați impulsuri inconștiente. 

Pornind de aici, nepotul lui Freud, Edward Bernays, a tras concluzia că este prea periculos ca 

maselor să li se permită să își guverneze singure viețile. Consumismul (consumerismul) a fost 

soluția prin care li s-a dat oamenilor iluzia că dețin controlul, permițând în același timp unei elite 

să controleze societatea. 

Bernays a inventat profesia de „responsabil de public relations” în anii ’20 și a fost unul 

dintre principalii arhitecți ai tehnicilor moderne de publicitate, descriind în cartea sa, Propagada, 

fiecare truc, de la „cascadorii” de PR, la  alăturarea simbolurilor sexuale în reclamele la 

automobile. 

Bernays le-a arătat corporațiilor americane cum să convingă populația să își dorească 

lucruri de care nu are cu adevărat nevoie, prin crearea unei legături între bunurile produse în 

masă și dorințele inconștiente. Cel mai cunoscut succes al lui Bernays a fost spargerea tabuului 

legat de femeile care fumează în public, convingându-le că țigările erau un simbol al 

independenței și libertății. 

Însă Bernays era convins că descoperise ceva ce însemna mult mai mult decât o simplă 

metodă de a vinde bunuri de larg consum. Satisfăcându-le dorințele iraționale pe care unchiul său 

le descoperise, Bernays a înțeles că oamenii puteau fi făcuți mai fericiți și, astfel, mai docili. A 

fost doar începutul sinelui consumator universal, ajuns să domine lumea zilelor noastre. 

 

https://www.filmedocumentare.com/secolul-sinelui-freud-pr-ul-controlul-mintii/ 


