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Stimați ElEvi şi ElEvE din claSa a zEcEa!

În acest an de învățământ veți studia un 
nou obiect şcolar „educația civică”. Menirea 
lui este să-i ajute pe tinerii cetățeni ai ucrai-
nei să rezolve o sarcină foarte importantă pen-
tru viitorul lor de autodeterminare  – conşti-
entizarea locului lor în societate, alegerea unei 
anumite poziții, determinarea în corespunde-
re cu ea a căii în viață şi genului de activita-
te, formarea conştiinței naționale, poziției ci-
vice, culturii generale, reperelor cunoştințelor 
despre lume etc., cu luarea în considerare a 
participării ucrainei la procesele politice, eco-
nomice şi social-culturale general mondiale. 

În cei 40 mii de ani de existenţă a sa ome-
nirea a cunoscut foarte multe despre sine şi 
lumea în care trăieşte. Încă filosoful din Gre-
cia antică, Socrate, l-a chemat pe om să se 
cunoască pe sine însuşi.  Astăzi circa 800 de 
ştiinţe au ca obiect de studiu omul, anumite 
aspecte ale existenţei lui. Însă, omul a fost şi 
continuă să rămână o taină, care aşa şi n-a 
fost înţeleasă până la capăt. 

Filosoful german din secolul al XVIII-lea, 
Immanuel Kant, considera că pentru a înţe-
lege locul şi menirea sa în lume, omul tre-
buie să găsească răspuns la trei întrebări: ce 
trebuie să cunoască; la ce se poate aştepta; 
ce trebuie să facă. Însă, ele toate se unesc 
în una singură: ce este omul. Iată de ce cur-
sul de „educaţie civică” are drept scop prin-

cipal de a vă ajuta să găsiţi răspunsul la 
această întrebare, să conştientizaţi care vă 
este menirea în lume, locul în stat şi în so-
cietate ca cetăţeni. În această privinţă ma-
nualul pe care îl ţineţi în mână vă va fi de 
mare folos. 

Înainte de a începe lucrul, trebuie să lu-
aţi cunoştinţă de conţinutul manualului şi 
structura lui. 

Materialul de studiere este unit în şapte 
capitole, fiecare dintre acestea este compus 
din câteva teme. La începutul fiecărei teme 
sunt plasate epigrafe ale unor celebrităţi. ele 
oglindesc opiniile lor privind problemele exa-
minate în text. Merită să le acordaţi atenţie  
şi să vă exprimaţi propria atitudine faţă de 
aceste gânduri după însuşirea temei. 

după epigrafe urmează întrebările şi sar-
cinile incluse la rubrica „Amintiţi-vă”. ele vă 
vor ajuta să vă amintiţi de materialul deja 
cunoscut, aceasta ajutându-vă să înţelegeţi 
mai bine cel nou. 

În text veţi întâlni cuvine noi, conţinutul 
cărora poate fi pentru voi neînţeles. de ace-
ea ele sunt evidenţiate cu caractere negre, iar 
la o rubrică aparte, la începutul temei, se ex-
plică ce înseamnă ele. 

Schemele şi tabelele vă vor ajuta să sis-
tematizaţi mai bine materialul de studiu şi să 
simplificaţi înţelegerea lui.
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La rubrica „Document”  sunt prezentate 
fragmente din surse istorice la tema dată. tre-
buie să citiţi aceste texte şi să răspundeţi la 
întrebările ce urmează. 

Materialele la rubrica „E interesant să 
ştii” vor fi utile elevilor ingenioşi, care do-
resc să-şi aprofundeze cunoştinţele.  ele con-
ţin informaţii suplimentare, fapte interesan-
te referitoare la temă. 

temele studiate sunt generalizate în con-
cluzii. ele conţin expunerea pe scurt a prin-
cipalelor gânduri, desfăşurate în text. Între-
bările şi sarcinile, cu care se încheie studierea 
temelor, sunt orientate la formarea diversită-
ţii deprinderilor. 

Manualul, de asemenea, conţine lecţii prac-
tice. Scopul lor este de a ajuta la însuşirea mai 
bună a cunoştinţelor, dezvoltarea deprinderi-
lor, formarea atitudinii faţă de anumite feno-

mene prin experienţa proprie. Lecţiile practi-
ce sunt orientate la formarea deprinderilor  de 
interacţiune socială, de analiză de sine stătă-
toare a diverselor situaţii, în primul rând din 
mediul său de viaţă, iscusinţa de a lua de si-
ne stătător decizii responsabile, de interacţiu-
ne constructivă cu societatea etc. 

terminând însuşirea capitolului, veţi pu-
tea verifica de sine stătător nivelul de cunoş-
tinţe cu ajutorul testelor. 

La sfârşitul manualului sunt plasate prin-
cipalele noţiuni şi termeni, precum şi pla-
nul-schemă pentru organizarea lucrului de si-
ne stătător, care vă va prinde bine. 

Manualul este însoţit de resursa electro-
nică de învăţământ, unde sunt incluse teste-
le pentru autocontrol, care sunt îndeplinite 
în regim on-line.
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capitolul i
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1. ce este omul 

realităţile vieţii din secolul al XXI-lea îl impune pe omul con-
temporan să trăiască într-un ritm destul de intens. Însă, uneori, în 
goană după ordinarul său vis, pe care vrea să-l atingă, el se opreşte 
şi admiră lumea din jur. de exemplu, de nenumărate ori, mergând 
spre şcoală aţi trecut prin parc, dar niciodată nu v-aţi gândit asu-
pra faptului câţi ani au bătrânii tei ce cresc acolo. cincizeci, o su-
tă, dar poate şi mai mult? care este menirea noastră? Pentru ce în 
genere trăim? Mai devreme sau mai târziu fiecare om îşi pune aces-
te întrebări. 

Pentru a determina care ne sunt necesităţile şi dorinţele, care 
ne este atitudinea faţă de mediul înconjurător şi care ne este locul 
în el, trebuie să înţelegem cine suntem. toţi suntem oameni, dar ci-
ne e omul? La prima vedere, aici nu există nimic complicat. Fiecare 
dintre noi separă omul de lumea înconjurătoare. deosebirile lui faţă 
de celelalte fiinţe sunt evidente. Însă, în ce constă el? În acest sens 
omul şi astăzi rămâne o taină. Ne putem doar apropia de cunoaşte-
rea a ceea ce este omul. 

Încercările oamenilor de ştiinţă şi a filosofilor să determine ca-
racteristica principală a omului, care să-l deosebească de toate cele-
lalte fiinţe vii, au cauzat existenţa diferitor noţiuni ştiinţifice, ca-
re descriu aspecte aparte ale unui astfel de fenomen complicat cum 
este omul. 

cercetătorii consideră că omul în proporţie de 70% este o fiin-
ţă biologică (mănâncă, doarme etc.) şi în proporţie de 30% – fiinţă 
socială (se formează în societate şi depinde de ea). 

Puiul de animal din naştere are instincte, care îl ajută să se ori-
enteze ce să mănânce şi ce nu, pe cine îl poate ataca şi de cine să 
se teamă. copilul omului după naştere este cel mai rău acomodat la 
viaţă decât toate fiinţele vii. Şi un om deplin el poate deveni numai 
în mediul celor deopotrivă cu el, care îi vor transmite cunoştinţele 
despre lumea înconjurătoare, îl vor învăţa să lucreze, să comunice 
şi să trăiască la fel ca alţi oameni.  

Însă, formându-se şi dezvoltându-se ca fiinţă socială, omul rămâ-
ne în acelaşi timp şi o părticică a naturii. Aceasta determină necesi-
tăţile vitale fizice ale lui – hrana, aerul, anumite particularităţi fizi-
co-chimice ale mediului, în care el poate exista normal (componenţa 
atomilor, nivelul de radiaţie, presiunea etc.). deci, omul este o fiinţă 
biologică. Însă, particularităţile sociale şi biologice sunt unite indi-
solubil în el. Astfel, toţi oamenii au aproape aceeaşi structură a or-

amintiţi-vă
1. Ce este omul? Care sunt prin-
cipalele  lui  deosebiri faţă de ani-
mal??
2. Ce forme ale organizaţiei soci-
ale ale oamenilor vă sunt cunos-
cute?

Între toate animalele numai omul este capabil să zâmbească.
Aristotel 

Omul! E ceva minunat! Răsună… cu mândrie!
Aleksei Peşkov

Aşa este predispus omul: tinde spre ceea ce-i lipseşte. 
George Sand 

tEma 1. Eu Sunt om. autoidEntificarEa. 
nEcESităţilE şi dorinţElE mElE

individ (din latină indivi-
duum  — inseparabil)  — or-
ganism aparte, care există de 
sine stătător, inclusiv omul, 
reprezentant singular al ome-
nirii. 

Persoană  — individ, care da-
torită capacităţilor sale şi al-
tor caracteristici este capabil 
să îndeplinească diferite ro-
luri în societate.

Social — ceea ce se referă 
sau aparţine societăţii.

cetăţean — omul care apar-
ţine  populaţiei permanente 
a statului, se foloseşte de 
drepturi şi îndeplineşte anga-
jamentele, stabilite de legile 
statului.
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ganismului, însă omul îşi poate dezvolta toate 
posibilităţile de care dispune numai în societa-
te. una din aceste posibilităţi este capacitatea 
de a comunica cu alţi oameni prin vorbire, ci-
tire şi scris, de a se realiza pe sine. de aceea, 
în opinia cercetătorilor, omul este o fiinţă bio-
socială, care există, se formează şi se dezvoltă 
sub influenţa a două medii – natural şi social. 

deoarece omul trăieşte în societate, îşi com-
pară comportarea cu felul cum este ea primi-

tă de societate şi cum ea influenţează asupra 
lui.

? Care este legătura reciprocă între om şi socie-
tate?

2. diferite „etaloane” ale omului. identitatea şi autodeterminarea

Omul întruneşte în sine trăsături biologi-
ce şi sociale. Iar termenul „om” este folosit de 
către savanţi pentru determinarea omului ca 
specie în clasificarea biologică, înzestrat cu ra-
ţiune. Această noţiune exprimă calităţile co-
mune ale tuturor oamenilor. reprezentantul 
luat aparte al omenirii, pentru care sunt ca-
racteristice, în primul rând, calităţile natura-
le, purtătorul calităţilor comune ale neamului 
omenesc, este numit individ. după cum s-a mai 
spus, omul este o fiinţă care nu poate exista 
pe deplin în afara societăţii. În orice societate 
există norme şi reguli, respectarea cărora le 
permite oamenilor să convieţuiască împreună. 
omul este obligat să înveţe aceste reguli, pen-
tru a se simţi bine în societate. Anume de ace-
ea individul devine persoană. 

omul ca personalitate îşi are întotdeauna  
individualitatea   sa – totalitatea calităţilor de-
osebite şi irepetabile – psihice, fiziologice, soci-
ale, care îl deosebesc pe un om de altul. conşti-
entizarea de către om a individualităţii sale, a 
însemnătăţii calităţilor sale în societate îl trans-
formă în personalitate. când se vorbeşte despre 
om în raport cu statul, el este numit cetăţean.

calea de conştientizare a omului pe sine, 
a unicităţii şi, în acelaşi timp, a asemănării cu 
alţi oameni, a apartenenţei la diferite grupuri 

sociale, a locului său în lume duce la determi-
narea identităţii lui, iar procesul ca atare es-
te numit autoidentificare (autodeterminare).

Autoidentificarea — înseamnă identificarea 
persoanei, grupului de persoane sau a comuni-
tăţii după anumite particularităţi; determinarea 
chipului său, reperelor morale şi valorilor sale, 
care determină comportarea şi deciziile luate. 

tendinţa de a se autodetermina a fost în-
totdeauna o necesitate importantă a omului şi 
una din principalele ei deosebiri de animal, 
doar autoidentificarea este legată de conştien-
tizarea de către om a propriului „eu” şi a de-
osebirii sale de tot ce-l înconjoară, iar anima-
lele nu au o astfel de capacitate. Psihologii, de 
asemenea, menţionează că autoidentificarea 
omului este o condiţie neapărată a sănătăţii 
lui psihice. omul care conştientizează clar pro-
priul „eu” se simte în lume real, viu, integru. 
el este capabil să conştientizeze identitatea al-
tor oameni. o astfel de personalitate va primi 
obstacolele vieţii (sociale, etnice, spirituale şi 
biologice) cu simţul ferm al realităţii şi indi-
vidualităţii sale şi al altor oameni. 

Identitatea — constituie o totalitate a in-
dicaţiilor, închipuirilor  legate de conştienti-
zarea (autoidentificarea) lor de către individ 
şi de  autoaprecierea lui în societate.

E intErESant Să ştii

Există o glumă istorico-filosofică despre aceea ce 
definiţie i-a dat omului filosoful din Grecia antică Pla-
ton. Odată el a fost întrebat: „Ce este omul?”.  „Aces-
ta este un animal care umblă în două picioare”, a răs-
puns filosoful. Atunci i s-a replicat: „Şi păsările umblă 
în două picioare!”. Chibzuind asupra celor spuse, Pla-
ton a precizat: „Omul este o fiinţă care umblă în do-
uă picioare, dar nu are pene”. Şi atunci glumeţii i-au 
dat învăţătorului un cocoş, jumulit de pene, căruia 
i-au pus la gât o tăbliţă cu inscripţia „Omul potrivit 
lui Platon”. Răspunsul filosofului a fost următorul: 
„Omul este o fiinţă fără aripi, cu două picioare şi cu 
unghii late, capabil să cunoască statul”. 

? Care-i morala acestei glume?

E intErESant Să ştii

Oamenii îşi pot manifesta personalitatea prin di-
ferite mijloace, în deosebi prin invenţia şi crearea a 
ceva nou, adică prin creaţie. Creaţia, ca gen al acti-
vităţii omului, are particularităţile ei (atrageţi atenţie 
la schema din pag.8). Deşi în comunicarea zilnică cre-
aţia este numită creativitate, şi invers. De fapt, între 
ele există o anumită diferenţă. Creativă este numită 
acea personalitate, care este capabilă nu numai să 
generalizeze noi idei, dar şi să le aplice în viaţă. 
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Înţelegerea propriei identităţi îl ajută pe 
om să conştientizeze mai bine şi să exprime  
ce este el nu numai ca personalitate, dar şi 
ca parte a comunităţii – a familiei, mediului 
lingvistic şi cultural, poporului sau a naţiu-
nii, a comunităţilor  formale şi neformale. In-

trarea în aceste comunităţi  are loc în timpul 
socializării personalităţii. despre aceasta ne 
vom opri mai detaliat în următoarele teme.

? În ce „etaloane” se află omul în timpul vieţii sa-
le?

ÎntrEbări şi Sarcini 

1. Ce este fenomenul omului?
2. Ce înseamnă termenul „social”? 
3. Explicaţi termenul „individ”.  Prin ce individul se 

deosebeşte de persoană?
4. În ce constă, în opinia voastră, complexitatea că-

utării răspunsului la întrebarea „Ce este omul?”.
5. Cum înţelegeţi  noţiunea de autoidentificare (au-

todeterminare)?
6. În ce constă înţelegerea omului ca fiinţă biosocia-

lă?
7. Caracterizaţi dependenţa omului de mediile natu-

ral şi social. 

8. Explicaţi cum înţelegeţi afirmaţia că omul are ne-
voie de cunoştinţe despre sine pentru a fi om? Îm-
părtăşiţi această părere?

9. De ce conştientizarea de către om a identităţii sa-
le este importantă pentru fiecare dintre noi? Chib-
zuiţi, care sunt componentele determinative ale 
identităţii voastre. 

10. Discutaţi în grup caracteristicile omului, exprima-
te în epitafele la temă. Exprimaţi-vă părerea refe-
ritor la cele citite. 

11. Scrieţi un eseu pe tema „Ce înseamnă pentru mi-
ne să fiu om”.

concluzii 

Omul este o fiinţă vie unică, care nu poate fi în-
ţeleasă până la capăt. El se dezvoltă sub influenţa me-
diului natural şi social. 

Pentru caracteristica omului pot fi folosite diferite 
noţiuni în dependenţă de faptul care calităţi ale omu-
lui se pun la baza definiţiilor.

Alegerea conştientă a scopului
Crearea unor valori  

principial noi
Orientarea la atingerea unor  
rezultate sociale însemnate

P a r t i c u l a r i t ă ţ i

creaţia este o activitate, în urma căreia apar noi rezultate sociale însemnate.

Imaginaţie  
bogată şi fante-

zie dezvoltată

Capacitatea de  
a vedea noul  

în orice fenomen

Capacitatea de 
a propune o 

nouă idee

Atitudinea critică 
faţă de rezultatele 

muncii proprii

Gândirea 
critică

Recunoaşterea 
propriilor  

greşeli

Tehnică – perfecţionarea 
sau crearea noilor maşini, 

mecanisme, aparate

Artistică – crearea 
celor mai bune  
valori culturale

Ştiinţifică – descoperirea  
noilor legi, elaborarea ideilor 

originale, desfăşurarea  
experimentelor complicate

Crearea de către om a vieţii 
sale – dezvoltarea de către 
om a aptitudinilor sale, rea-

lizarea posibilităţilor etc.

C e r  d e  l a  o m S u n t  i m p o s i b i l e  f ă r ă  a p t i t u d i n i 

PArtIcuLArItăţILe creAţIeI cA GeN de ActIVItAte A oMuLuI

? După schemă descrieţi particularităţile creaţiei ca formă de activitate a omului.

ІсIstoric – iscusinţa de a crea conştient is-
toria, asigurarea apariţiei noilor condiţii 

progresiste şi forme de viaţă 

Juridic – perfecţionarea nor-
melor de drept în vigoare sau 

crearea altor noi 

Politic – crearea celor mai 
bune forme de realizare a 

relaţiilor politice

Tipurile de creaţie
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1. valorile vitale

Personalitatea în societate contactează permanent cu alte perso-
nalităţi, iar aceasta cere de la ea îndeplinirea anumitor acţiuni, în 
dependenţă de situaţie. Procesul de însuşire de către om a normelor 
sociale şi valorilor spirituale, care îl ajută să funcţioneze cu succes 
în societate, se numeşte socializare. În timpul socializării omul în-
suşeşte valorile societăţii şi comunităţilor, la care el aparţine.

Valorile se deosebesc esenţial de necesităţi şi interese, care, de ase-
menea, sunt caracteristice omului (atrageţi atenţie la schemă). de exem-
plu, în timpul celui de-al doilea război mondial oamenii, riscând cu 
propria viaţă, în pofida intereselor şi necesităţilor lor, au salvat de na-
zişti familii de evrei, acţionând aşa cum le-au dictat valorile morale 
ale lor. disponibilitatea la jertfire de sine întru salvarea altora este 
una din valorile caracteristice omului cu un nivel înalt de moralitate. 

Valorile, însuşite de om în procesul de socializare, sunt cele re-
feritoare la atitudinea societăţii faţă de diferite fenomene şi obiec-
te, acesta înţelegând însemnătatea lor pozitivă sau negativă asupra 
omului. Formarea valorilor are loc în timpul aprecierii – conştien-
tizării de către om a însemnătăţii pozitive sau negative a oricăror 
fenomene sau obiecte, idei sau fapte. Valoros este aceea, spre care 
omul se orientează în activitatea sa. 

deşi diferite comunităţi ale oamenilor pot avea atitudini dia-
metral opuse faţă de unele şi aceleaşi obiecte şi fenomene şi astfel 
pot forma cu totul alte valori, între acestea sunt şi valori comune 
pentru toată omenirea. una dintre aceste valori este sănătatea. 

Sănătatea înseamnă starea funcţională a organismului omului, 
care asigură durata vieţii, aptitudinile fizică şi mentală, nivelul 
înalt al dispoziţiei, activismul social. 

Dacă vreţi să deveniţi o personalitate mai puţin însemnată, decât vă permit apti-
tudinile voastre, vă previn că veţi fi o personalitate foarte nefericită.

Abraham Maslow

Pe om nu-l interesează fericirea sau autorealizarea, atunci când este flămând.
Harlan Coben

Omul poate fi istovit de foame din lipsă de autorealizare, la fel ca şi atunci 
când nu are ce mânca.

Richard Wright

Deseori poţi auzi: „El încă nu s-a găsit pe sine”. Însă, a se găsi pe sine este impo-
sibil – pe sine se poate numai crea.

Thomas Szasz

tEma 2. autorEalizarEa omului 

interese

Caracteristice numai omului

Tendinţa omului de a căuta, de a 
alege, de a folosi sau crea căi, 

mijloace, procedee, norme, în stare 
să-i satisfacă necesităţile

valori 

Au un caracter individual pentru 
fiecare om

Obiectele şi fenomenele sau 
particularităţile lor, care au o 

însemnătate (pozitivă sau negativă) 
pentru satisfacerea  
necesităţilor omului 

necesităţi

Caracteristice tuturor fiinţelor vii

Dependenţa omului de anumite obiecte, 
stări sau condiţii, necesare pentru existenţa 
lui normală, pe care el le simte, le conştien-
tizează, le încearcă şi care sunt forţa motrice

a activităţii lui

autorealizare  — realizarea 
potenţialului personalităţii în 
societate.

adaptivitate — capacitatea 
de adaptare la diferite condi-
ţii.
moralitate  — capacitatea de 
a schimba propria situaţie cu 
scopul de a obţine condiţii 
posibile mai bune.

? 1) Cum sunt legate între ele ne-
cesităţile, interesele şi valorile?

 2) Cum pot fi determinate va-
lorile vitale ale omului?
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conştientizarea de către om a personali-
tăţii sale, a talentului şi aptitudinilor sale, 
apartenenţa la diferite grupuri şi comunităţi, 
determinarea cercului de interese îi permit să 

aleagă pentru sine cele mai importante valori 
şi să determine priorităţile vieţii. 

Necesităţile, interesele şi valorile omului 
se află în legături reciproce.

2. autorealizarea şi dezvoltarea personală

o altă valoare general umană importantă 
este autorealizarea omului în viaţă. 

esenţa ei constă în aceea de a găsi o astfel 
de aplicare a talentului şi aptitudinilor, care 
i-ar permite omului să-şi satisfacă necesităţile 
şi să se simtă fericit. Metodele de atingere a 
acestora omul şi le alege singur, în dependenţă 
de valori, priorităţi şi posibilităţi. Însă, este im-
portant ca el să ţină minte că autorealizarea es-
te imposibilă fără autoperfecţionarea, dezvolta-
rea aptitudinilor  sale, lucrul asupra sa. chiar 
şi în lipsa unor scopuri vitale concrete însuşi-
rea diverselor deprinderi nu este un lucru de 
prisos, deoarece omul niciodată nu poate preve-
dea de ce va avea nevoie în viitor. 

Stabilirea valorilor vitale este un proces com-
plicat şi cere o conştientizare profundă a sinelui 
şi a stării în care omul se află, iar pentru aceas-
ta e nevoie de mult timp şi de anumite circum-
stanţe de viaţă. de aceea, schimbarea scopurilor 
şi priorităţilor vieţii este un fenomen firesc. dar 
inactivitatea şi renunţarea la încercările de a se 
înţelege pe sine însuşi şi lumea din jur nicioda-
tă nu i-a asigurat omului un rezultat pozitiv. 

Autorealizarea, la fel ca şi viaţa deplină, sunt 
imposibile în afara societăţii. Majoritatea direc-
ţiilor de autorealizare, determinate de psihologi 
(profesională, socială, de creaţie), prevăd o co-
municare activă a personalităţii cu societatea, 

reacţia ultimei la acţiunile omului. Schimbul de 
păreri şi idei cu alţi oameni, analiza reacţiei lor 
la propria comunicare îmbogăţesc experienţa omu-
lui, lărgesc concepţia lui despre lume şi în an-
samblu sunt folositoare pentru autorealizare.

În afară de conştientizarea talentului şi apti-
tudinilor proprii, pentru autorealizarea cu succes 
este foarte importantă existenţa condiţiilor nece-
sare pentru dezvoltarea personală. În majoritatea 
cazurilor omul, necesităţile principale ale căruia 
sunt satisfăcute (somnul, securitatea, alimenta-
ţia, sănătatea, comunicarea), are posibilităţi cu 
mult mai mari pentru transpunerea în viaţă a pla-
nurilor sale, decât cel, care nu dispune de aseme-
nea condiţii. de aceea, pentru om este important 
să determine acele circumstanţe de viaţă, pe care 
el nu este în stare să le schimbe, precum şi cele, 
asupra cărora el are posibilitate să influenţeze. 
Aceasta îl va ajuta să conştientizeze posibilităţile 
de autorealizare, să chibzuiască asupra căilor pen-
tru a-şi atinge scopurile. La circumstanţele ne-
schimbătoare merită să se acomodeze, sau, după 
posibilităţi, să le evite, dacă ele sunt nefavorabi-
le. referitor la circumstanţele asupra cărora omul 
poate influenţa, el trebuie să înţeleagă dacă aceas-
ta este oportun. eforturile şi timpul, irosite pen-
tru a schimba circumstanţele, nu întotdeauna sunt 
deopotrivă cu rezultatul.

? Ce înseamnă autorealizarea omului?

Crea- 
ţia 

Moralitatea

Soluţionarea problemelor

Stima de sine, încrederea, realizarea 

Prietenia, familia 

Securitatea sănătăţii, bunurilor materiale, viitorului 

Respiraţia, apa, alimentaţia, somnulNecesităţile  
fiziologice

Securitatea

Necesităţile 
sociale

Stima

Exprimare pe sine

? Exprimaţi-vă părerea referitor la oportunitatea plasării în acest mod a necesităţilor în piramida lui Maslow.

Piramida   
necesităţilor  
după Maslow
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3. mobilitatea şi adaptivitatea

deoarece viaţa omului este imprevizibilă şi 
orice pronostic întotdeauna conţine anumite erori, 
omul este capabil să se adapteze foarte repede la 
noile circumstanţe şi să fie mobil. Aceasta aju-
tă la acţiuni eficiente în orice situaţii. 

combinarea reuşită în diferite circumstanţe 
ale vieţii a acestor două capacităţi poate extin-
de cu mult posibilităţile omului. 

Iar pentru aceasta este necesar să te apreci-
ezi critic pe tine însuţi şi mediul în care te afli, 
să înţelegi avantajele şi dezavantajele fiecărei op-
ţiuni în situaţia concretă: ce este mai bine – să 
te acomodezi la condiţii sau să laşi loc pentru 
acţiuni? 

cercetătorii din domeniul sociologiei fac de-
osebire între mobilitatea verticală şi cea orizon-
tală. Mobilitatea verticală înseamnă schimbarea 
de către individ a poziţiei în societate – una mai 
puţin valoroasă (din punctul de vedere al socie-
tăţii) pe alta cu o valoare mai mare (sau invers). 
de obicei, o poziţie mai valoroasă prevede un 
prestigiu, posibilităţi financiare mai mari, stima 
societăţii. Mobilitatea orizontală înseamnă pla-
sarea individului în spaţiu cu păstrarea poziţiei 
sale în societate.  dacă statutul se schimbă de 
asemenea, aceasta este numită migraţie.

? Ce influenţează asupra opţiunii omului: a se 
adapta sau a acţiona?

E intErESant Să ştii

Psihologul american Abraham Maslow a creat 
concepţia motivării comportării omului, potrivit căre-
ia direcţia centrală a dezvoltării personalităţii este 
tendinţa omului la autorealizare, adică tendinţa de a 
se exprima pe sine şi de a se autoperfecţiona. În mod 
grafic aceasta este expusă în formă de piramidă (pag. 
10), cu şapte nivele, pe care este plasat un complet 
de necesităţi ale omului. Satisfacerea necesităţilor la 
cel mai înalt nivel este posibilă numai cu condiţiile 
satisfacerii necesităţilor la nivelele de mai jos. Noile 
necesităţi (şi scopuri) apar după acelaşi principiu – 
după atingerea scopurilor la nivelul precedent.

documEnt 

În unul din cântecele Grupului „BTS” din Coreea 
de Sud sunt următoarele rânduri:

Unde este acel, la care ai visat atât de mult?
Pe care îl vezi în oglindă? 
Vreau să-ţi spun:
Trebuie să mergi pe calea ta,
Chiar dacă trăieşti numai o zi.
Fă ceva, uită de slăbiciunea ta. 
Dar la ce visezi?

? La ce cheamă autorul textului? În ce mod aceas-
ta este legată de chestiunea autorealizării?

concluzii 

Necesitatea în autorealizare ocupă un loc impor-
tant în viaţa fiecărui om. Pentru realizarea ei sunt ne-
cesari câţiva factori, între care conştientizarea propriei 

personalităţi, dezvoltarea propriului talent,  iscusinţa de 
a se adapta la diferite circumstanţe.

ÎntrEbări şi Sarcini 

1. Prin ce necesităţile se deosebesc de interese?
2. Ce înseamnă valorile omului?
3. Cum consideraţi, autorealizarea este o condiţie 

pentru fericirea omului?
4. Care este însemnătatea adaptării în viaţa omului?
5. Care sunt factorii necesari pentru autorealizare?
6. În ce constă deosebirea între mobilitate şi adap-

tivitate?
7. Sunteţi de acord cu părerea că sănătatea este 

principala valoare în viaţa oricărui om? Argumen-
taţi răspunsul.

8. Care epigrafe, anexate la temă, v-au plăcut cel 
mai mult, dar care nu? De ce?

9. Aflaţi despre câteva istorii din viaţă, eroii cărora 
au obţinut succes datorită mobilităţii, adică schim-
bării locului. Discutaţi aceste istorii în grupuri. Oa-
re ele pot servi drept exemplu de urmat?

10. Există multe variante de alternativă ale piramidei 
lui Maslow cu alte liste şi cu alte nivele de pla-
sare. Încercaţi să creaţi o piramidă proprie a ne-
cesităţilor. Argumentaţi plasarea propusă de voi.

11. Scrieţi un eseu pe tema „Valorile vitale ale mele”.
12. Cum înţelegeţi expresia savantului Charles Darwin: 

„Supravieţuieşte nu specia cea mai puternică şi cea 
mai înţeleaptă, dar cea care s-a acomodat mai bi-
ne la schimbări”? Care este legătura acesteia cu no-
ţiunile mobilităţii şi adaptivităţii însuşiteі?
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1. noţiunea şi etapele socializării

Aţi luat deja cunoştinţă de noţiunile de socializare. Însă, pro-
cesul de socializare are şi multe alte funcţii. În înţelesul larg al cu-
vântului socializarea este un proces de însuşire de către individ a 
modelului de comportare, a normelor sociale şi valorilor spiritua-
le, care îi oferă posibilitatea să îndeplinească diferite roluri socia-
le şi să fie un membru cu drepturi depline al societăţii. Socializa-
rea începe din momentul naşterii omului şi după conţinutul său 
este un proces de transformare a lui în personalitate. 

Acest proces nu are loc momentan, ci durează în decursul în-
tregii vieţi a omului. În corespundere cu etapele de vârstă ale vie-
ţii omului – copilăria, adolescenţa, tinereţea, maturitatea şi bătrâ-
neţea – socializarea poate fi deosebită după rezultatele obţinute. 
În perioada copilăriei, adolescenţei şi tinereţii are loc socializarea 
începătoare sau timpurie, în decursul maturităţii şi bătrâneţii – 
socializarea continuă sau matură.

etAPeLe SocIALIzărII  PerSoNALItăţIі

Etapele vieţii Durata Etapa socializării 

copilăria de la naştere până la 12 ani

Socializarea timpurie Adolescenţa de la 12 până la 15 ani

tinereţea de la 15 până la 25 de ani

Maturitatea de la 25 până la 60 de ani
Socializarea matură 

Bătrâneţea de la 60 de ani

? Ce schimbări importante au avut loc la voi în etapele socializării înce-
pătoare?

Socializarea este imposibilă, dacă lipsesc relaţiile permanente ale 
individului cu alţi oameni. Sunt foarte importante aceste contacte la 
vârsta timpurie. Sunt cunoscute cazuri, când copiii din pricina diferi-
tor circumstanţe au fost limitaţi în posibilitatea de a comunica cu alţi 
oameni. Aceasta a cauzat o daună irecuperabilă dezvoltării copilului.

deja în primele luni ale vieţii copilului, când se formează rela-
ţiile lui cu mama şi tata, sau cu acei, care sunt alături de el, apoi 
cu alţi oameni apropiaţi, începe procesul de socializare primară a 
personalităţii. În genere, se consideră că până la vârsta de trei ani 
formarea calităţilor personalităţii şi  însuşirea felurilor concrete de 
activitate au loc foarte uşor şi repede. Astfel, formarea vorbirii are 

Formarea caracterului începe din copilărie şi durează până la moarte.
Eleonora Roosevelt

În tinereţe învăţăm; la bătrâneţe – înţelegem.
Marie von Ebner-Eschenbach

Bătrâneţea e atunci când te neliniştesc nu visurile rele, dar realitatea rea.
Faina Ranevska

Pentru crearea familiei este suficient să iubeşti. Iar pentru menţinerea ei 
trebuie să te înveţi a răbda şi ierta.

Maica Tereza
Chezăşia fericirii de familie este bunătatea, sinceritatea, delicateţea.

Emil Zolea

tEma 3. SocializarEa PErSonalităţii

Subcultura este o comunita-
te culturală care aparţine la 
cultura întregii societăţi, dar 
în acelaşi timp are trăsături 
specifice, care o deosebesc 
de cultura principală şi de al-
te subculturi.
contracultura înseamnă, în 
înţelesul larg al cuvântului, o 
direcţie a dezvoltării culturii, 
care se opune culturii tradiţio-
nale „oficiale”, iar în înţelesul 
îngust – o formă de protest 
împotriva culturii „părinţilor”, 
apărută în SUA în anii 1960–
1970.
familia (bazată pe căsătorie 
şi pe înrudirea de sânge) este 
un mic grup social, membrii 
căruia sunt legaţi prin traiul 
comun, responsabilitatea mo-
rală reciprocă şi ajutorul reci-
proc.
căsătoria este forma de rela-
ţii între bărbat şi femeie, care 
corespunde normelor morale 
ale societăţii şi legilor statului, 
care determină drepturile şi an-
gajamentele lor de soţi.
Înrudirea este legătura de 
sânge între oameni, care pro-
vin de la unul sau de la un 
neam comun (strămoş).

amintiţi-vă
1. Cum sunt legate între ele au-
torealizarea şi socializarea?
2. Ce subculturi ale tineretului cu-
noaşteţi?
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loc până la 3 ani, plasticitatea mişcărilor – 
de la 6-8 ani, capacităţile matematice – până 
la 10 ani. În cunoaşterea de către copil a lu-
mii oamenilor maturi au o mare însemnătate 
jocurile pe roluri – constructori, vânzători, 
medici, pompieri etc. În comunicarea cu ma-
turii în timpul jocurilor are loc autocunoaş-
terea şi formarea personalităţii copilului.

Aproximativ la vârsta de 8-9 ani copilul 
trece la jocurile cu reguli, deci la el s-a for-
mat deja închipuirea despre echitate, partici-
parea egală la comunicare etc. Aceasta devi-
ne bază pentru conştientizarea normelor şi 
valorilor morale, răspândite în societatea un-
de copilul se dezvoltă. Până la 18-25 de ani 
omul, de cele mai multe ori, atinge piscul for-
mării sale ca fiinţă socială, socializarea căru-
ia a fost realizată în proporţie de 80%.

În viaţa sa de mai departe, la etapele ma-
turităţii şi bătrâneţii socializarea personalită-
ţii are loc pe calea tendinţei omului de a se 
autorealiza în limitele  diverselor roluri soci-
ale – de subaltern sau conducător, soţ sau so-
ţie, tată sau mamă, bunel sau bunică etc. În-
să, toate acestea au loc pe baza formată încă 
în copilărie, adolescenţă şi tinereţe. 

dar, trebuie să ţinem cont că, aşa cum re-
cunoaşte ştiinţa, în dezvoltarea omului fieca-
re etapă este valoroasă şi nu poate lipsi.

Principalul rol în realizarea socializării în 
condiţiile actuale, în opinia majorităţii cerce-
tătorilor, le revin unor astfel de institute so-
ciale ca familia, şcoala, vârstenii şi mijloace-

le de informare în masă (mass-media). La 
etapa primară de socializare un rol enorm joa-
că familia. educatorii copilului sunt părinţii. 
În familie socializarea bine orientată se com-
bină cu cea spontană pe calea urmării de că-
tre copil a comportării părinţilor. uneori în-
tre aceste forme apar conflicte, când părinţii 
îi cer copilului să facă ceea ce ei înşişi nu res-
pectă în viaţa de zi cu zi. deseori în timpul 
confruntării cuvântul şi fapta înving ceea, ce 
la această etapă de dezvoltare este pe înţele-
sul copilului, adică fapta. Faptele juste sunt 
altoite treptat, prin repetarea şi întărirea lor 
în diferite situaţii.

La vârsta adolescenţei o anumită influen-
ţă asupra socializării personalităţii o au vâr-
stenii. În comunicarea cu ei individul însuşeş-
te un nou fel al relaţiilor sociale – egal între 
egali. Pe lângă aceasta, în grupurile vârsteni-
lor, de asemenea, se formează o ierarhie, apar 
lideri, însă această experienţă socială pentru 
om se deosebeşte de cea însuşită în familie şi 
la şcoală. În majoritatea grupurilor normale 
de vârsteni relaţiile se formează în baza înţe-
legerii reciproce, dar nu a dependenţei.

? Prin ce se deosebeşte procesul de socializare 
la diferite etape de dezvoltare a omului?

2. Subculturile

cercetătorii dezvoltării culturii menţionează 
că în cadrul culturii care domină în societate, gru-
puri sociale aparte creează subculturile lor. În de-
osebi, subcultura tineretului este o formă de or-
ganizare a tineretului ca o formaţiune integră 

autonomă în cadrul unei anumite culturi. dese-
ori ea capătă nuanţele contraculturii. Pentru ea 
este caracteristică renunţarea la valorile cultura-
le, normele morale şi  idealurile din societate, la 
standardele şi stereotipurile culturii de masă.

E intErESant Să ştii

Deşi subculturile au apărut ca mijloc de orien-
tare socială a autoafirmării tineretului, în prezent o 
formă a ei poate fi izolarea de societate. De exem-
plu, în prezent tot mai des se aude de aşa-numita  
„hikikomori” (în traducere din niponă – „acel care s-a 
închis în sine”), sau prescurtat „hikka” – tineri care 
evită comunicarea, contactele cu societatea. Ei nu au 
loc de lucru şi, trăind pe contul familiei sau pe con-
tul ajutorului social pentru şomaj, îşi petrec toată zi-
ua acasă, la calculator, care a devenit pentru ei uni-
cul mijloc de comunicare cu lumea.
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Subcultura tineretului ca fenomen social, 
în opinia cercetătorilor, a apărut în ţările oc-
cidentului după cel de-al doilea război mondi-
al. ea este foarte diversă şi se deosebeşte du-
pă nuanţele sociale, sexuale şi etnice. Astfel, 
oamenii tineri pun pe primul loc orientarea la 
atingerea succesului personal şi spiritul com-
petiţional. Pentru fete cel mai important sunt 
nu rezultatele activităţii în comun, ci carac-
terul relaţiilor interpersonale. 

tineretul îşi creează subcultura, trăsătu-
rile principale ale căreia sunt:
•	provocarea valorilor celor maturi şi expe-

rimentele cu propriul mod de viaţă;
•	gusturi şi preferinţe originale, în deosebi 

referitoare la îmbrăcăminte şi muzică;
•	extinderea lor mai mult în domeniul odih-

nei, dar nu a muncii;
•	apartenenţa la diferite grupuri ale vârstenilor.

cu toate acestea, subcultura tineretului 
poate fi considerată într-o anumită măsură 
comună, cu caracteristici ce o unesc. În pri-
mul rând, este vorba de caracterul deosebit al 
relaţiilor, unde prietenia şi tovărăşia cu vâr-
stenii ocupă un loc cu mult mai important de-
cât familia. La baza acestui fenomen stă ten-
dinţa de a se separa, caracteristică tineretului, 
mai întâi de toate de cei mai în vârstă (pro-
fesori, educatori, părinţi), şi cea de a aparţi-
ne la orice asociaţie a vârstenilor. Asemenea 
grupuri ale tineretului sunt numite organiza-
ţii neformale, subliniind prin aceasta deose-
birea principială de organizaţiile de tineret 
publice, înregistrate oficial şi conduse de cei 
în vârstă.

În organizaţiile neformale tineretul are 
posibilitate să-şi realizeze necesităţile de a co-
munica, de a adera la alţi admiratori ai unei 
anumite direcţii. unii găsesc aici o susţinere 
emoţională şi înţelegere, pe care nu le au în 
mijlocul celor maturi. Pentru alţii apartenen-

ţa de grup le permite să se simtă mai mult 
apăraţi în lumea rivalităţii şi concurenţei acu-
te. Pentru unii participarea la aceste organi-
zaţii devine o posibilitate de a-şi satisface do-
rinţa de a avea putere asupra altora.

Majoritatea organizaţiilor neformale ale ti-
neretului constituie o îmbinare foarte contra-
dictorie a uniformităţii şi neasemănării. Mem-
brii lor se conduc în interiorul grupului de unul 
şi acelaşi stil de comportare, modă, preferinţe 
muzicale  etc. şi, în acelaşi timp, tind să se ma-
nifeste în grup, evidenţiind deosebirile de aso-
ciaţiile de orientare analogică. unele asociaţii 
neformale ale tineretului tind nu numai să se 
separe de societate, dar şi să se opună ei, res-
pingând normele morale, modul de viaţă al unei 
anumite societăţi etc. ele devin iniţiatoarele di-
feritor acţiuni de protest sau în mod pasiv se 
îndepărtează de societate.

În prezent, în ţara noastră există multe 
organizaţii neformale ale tineretului, care cu-
prind diferite sfere: sportul, muzica, pasiu-
nea faţă de tehnică etc. de regulă, membrii 
lor demonstrează o provocare pentru opinia 
publică prin aspectul lor exterior, îmbrăcă-
minte şi diferite atribute. Însă, uneori ei ma-
nifestă o comportare anticivică. Astfel, gru-
puri de fani ai fotbalului pot organiza acte de 
huliganism pe stadion sau încăierări cu supor-

E intErESant Să ştii

Cu timpul elementele caracteristice ale oricărei 
subculturi sunt asimilate de cultura ce domină. De 
exemplu, îmbrăcămintea caracteristică punk-ilor 
(subcultură răspândită în anii 1970 în Marea Britanie 
şi SUA) – scurtă neagră din piele – în prezent este 
la modă în întreaga lume.

În stânga – fotografii din anii 1970;  
în dreapta – contemporane
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terii adversari. cel mai mare pericol pentru so-
cietate prezintă grupările criminale ale tineretu-
lui. ele există pe principiile izolării, supunerii 
totale căpeteniilor, structurii ierarhice drastice 
şi răspunderii colective.

dezvoltarea  unor subculturi aparte se des-
făşoară foarte repede: de la apariţie şi până la 
decădere pot fi doar câţiva ani. o influenţă ma-
re asupra subculturii are cultura de masă, ca-
re absoarbe şi comercializează subcultura.

3. relaţiile de parteneriat în familie. transformarea modelului familiei

Familia este considerată unul din institu-
tele societăţii, datorită căreia ea se dezvoltă 
stabil şi îşi regenerează populaţia. totodată, 
familia este un  grup social mic şi cea mai 
unită verigă a societăţii. În decursul vieţii sa-
le fiecare om se află periodic în componenţa 
diferitor grupuri sociale – colegii de clasă, 
prietenii, colegii de facultate, echipele spor-
tive, colegii de serviciu etc. – însă anume fa-
milia, cercul restrâns al celor mai apropiaţi 
oameni, este acea comunitate care exercită cea 
mai mare influenţă asupra formării lui. În re-
zultatul acesta şi în baza funcţiilor importan-
te ale familiei pentru om, familia cu adevă-
rat este numită baza societăţii. 

Familia îi asigură omului statutul social 
primar. În societatea tradiţională acesta ră-
mâne aproape neschimbat  în decursul vieţii 

omului, iar în societatea industrială şi pos-
tindustrială poziţia socială a personalităţii 
poate fi schimbată esenţial în decursul vieţii 
comparativ cu statutul familiei e.

În continuare vom examina câteva tipuri 
de familie. Iar până ce vă amintim că, indife-
rent de modelul familiei, baza vieţii ei ferici-
te, care va satisface în mod egal necesităţile 
tuturor membrilor ei, este, potrivit psiholo-
gilor, respectarea principiului parteneriatu-
lui. el prevede, mai întâi de toate, respectul 
reciproc al tuturor membrilor familiei unul 
faţă de altul, precum şi înţelegerea reciprocă. 
Într-o astfel de familie fiecare membru se sim-
te o personalitate deplină. Fireşte, baza ina-
lienabilă a oricărei familii este dragostea re-
ciprocă.

documEnt 

Legislaţia ucraineană consfinţeşte următoarele ca-
racteristici ale căsătoriei şi familiei.

constituţia ucrainei

articolul 51
Căsătoria se bazează pe acordul liber al soţiei şi 

soţului. Fiecare dintre soţi are drepturi şi angajamente 
egale în căsătorie şi familie. 

Părinţii sunt obligaţi să-i întreţină pe copii până 
aceştia ating majoratul. Copiii maturi sunt obligaţi să 
aibă grijă de părinţii lor inapţi de muncă. 

Familia, copilăria, maternitatea şi paternitatea sunt 
ocrotite de stat.

codul familiei şi căsătoriei al ucrainei

articolul 5
În corespundere cu Constituţia Ucrainei familia se 

află sub ocrotirea statului.
articolul 6
Reglementarea juridică a relaţiilor de căsătorie 

şi de familie în Ucraina este înfăptuită numai de stat. 
Este recunoscută numai căsătoria, înregistrată la or-
ganele de stat de înregistrare a actelor de stare ci-
vilă. Ritualul religios al căsătoriei, la fel ca şi alte  ri-
tualuri religioase, nu au o însemnătate juridică, ele 
fiind o chestiune personală a cetăţenilor.

codul familiei al ucrainei

articolul 3. familia
1. Familia este mediul primar şi principal al societăţii.
2. Familia este formată din persoane, care trăiesc 

împreună, duc acelaşi mod de trai, au drepturi şi an-
gajamente reciproce.

Soţii sunt consideraţi o familie şi atunci, când so-
ţia sau soţul, în legătură cu învăţământul, munca, tra-
tamentul, necesitatea de a îngriji de părinţi, copii şi din 
alte pricini serioase, nu trăiesc împreună. 

Copilul aparţine la familia părinţilor săi, chiar atunci 
când nu trăieşte împreună cu ei.

3. Dreptul de membru al familiei are o persoană 
singuratică.

4. Familia se creează în baza căsătoriei, înrudirii 
prin sânge, înfierii, precum şi în baza altor motive, ne-
interzise de lege şi care nu intră în contradicţie cu prin-
cipiile morale ale societăţii.

articolul 4. dreptul persoanei la familie
1. Persoana care a atins vârsta de căsătorie, are 

dreptul la crearea familiei…
2. Familia poate fi creată de o persoană, care a 

născut un copil, indiferent de vârsta ei.
3. Fiecare persoană are dreptul de a trăi în familie.
Persoana poate fi izolată în mod forţat de familie 

numai în cazurile şi în ordinea stabilite de lege.
4. Fiecare persoană are dreptul la stimă faţă de 

viaţa sa familială.
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Familia, compusă din părinţi şi copii, este 
numită mononucleară sau simplă. toate cele-
lalte rude – bunei, bunice, unchi, mătuşi – ţin 
de periferiile familiei. dacă ei toţi trăiesc îm-
preună şi au gospodărie comună, atunci o ast-
fel de familie este numită compusă (extinsă) 
sau tradiţională. Pentru societatea contempo-
rană postindustrială din ţările europei şi SuA 
în mare parte este caracteristică familia nucle-
ară. În ucraina de astăzi, de asemenea, se ob-
servă o astfel de tendinţă.

Potrivit datelor Institutului Naţional de 
cercetări Strategice al ucrainei, coeficientul 
general al natalităţii în ţara noastră se reduce 
permanent. cauzele, în opinia cercetătorilor, 
constau nu numai în greutăţile economice ale 
ucrainei. ele reflectă tendinţele general mon-
diale de transformare a institutului familiei şi 
paternităţii (maternităţii). În deosebi, sunt fi-
xate reducerea permanentă a numărului căsă-

toriilor şi nivelul înalt al divorţurilor. În ace-
laşi timp, devin tot mai populare relaţiile în 
afara căsătoriei şi natalitatea în afara căsăto-
riei, sunt extinse formele alternative de fami-
lie şi căsătorie (incomplete materne şi pater-
ne, căsătoriile consensuale, familiile cu traiul 
separat al partenerilor etc.). În baza aceasta 
se poate face concluzia că starea existentă a 
institutului familiei şi căsătoriei îi cere statu-
lui atitudini noi faţă de politica demografică.

Familia contemporană îndeplineşte anumi-
te funcţii. 

Funcţiile familiei constituie sferele de ac-
tivitate vitală a familiei, legate nemijlocit de 
satisfacerea necesităţilor comune ale membri-
lor ei.

? De ce statutul existent al institutelor familiei 
şi căsătoriei îi cere statului noi atitudini faţă 
de politica demografică?

FuNcţIILe PrINcIPALe ALe FAMILIeI coNteMPorANe

Denumirea Conţinutul 

educativă Satisfacerea necesităţilor individuale în paternitate şi maternitate, 
educarea copiilor şi autorealizarea lor

reproductivă şi sexuală Naşterea copiilor şi satisfacerea necesităţilor sexuale ale soţilor

emoţională Satisfacerea necesităţii în fericire personală şi în iubire, 
caracteristice pentru fiecare om

Protecţia psihologică Asigurarea simţului de securitate personală în cercul familial

recreativă organizarea timpului liber, odihnei şi refacerii puterilor, consumate 
în timpul muncii

economică – de trai Asigurarea necesităţilor materiale ale familiei, obţinerea serviciilor 
economice – de trai de unii membri ai ei de la alţii

controlul social primar Sancţiuni pentru comportarea incorectă 

? Compuneţi ierarhia proprie a funcţiilor familiei. Argumentaţi opinia proprie.

Diferite modele ale familiilor contemporane
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modelele familiilor contemporane

1. Familia mononucleară – părinţii şi unul-
doi copii.

2. Familia binucleară – familie în care copi-
lul este educat de părinţii divorţaţi, unul 
dintre care nu trăieşte cu copilul.

3. Familia „childfree” – familie care nu are 
copii din propria dorinţă.

4. Familia kross-culturală – familie de parte-
neri, în care soţii ţin de diferite grupuri et-
nice şi/sau sociale.

5. Familia în care soţii sunt reprezentanţi ai 
diferitor confesii religioase.

6. Familie cu mulţi copii.
7. un om singur se consideră familie.
8. Părinţi singuratici.

9. căsătorii civile cu copil sau fără el – re-
laţiile între parteneri nu au fost înregis-
trate de organele de stat.

10. căsătorii deschise – partenerii care trăiesc 
împreună, au trai comun, însă uneori îşi 
permit alţi parteneri alături de cei princi-
pali.

11. căsătorii de oaspeţi – căsătorii înregistrate 
între oamenii, care nu au gospodărie comu-
nă, nu trăiesc împreună, nu au trai comun 
etc.

? Care dintre modelele enumerate aţi întâlnit în 
viaţa voastră?

concluzii 

Formarea personalităţii are loc în procesul socializării, 
adică prin însuşirea de către ea a experienţei şi valorilor 
orientative din societate. Veriga primară şi cea mai impor-
tantă a socializării este familia. Mai târziu omul tânăr este 

socializat cu ajutorul diferitor grupuri sociale, care pot for-
ma subcultura lor. Deseori subculturile capătă nuanţele 
contraculturii, renunţând la valorile culturale existente în 
societate.

ÎntrEbări şi Sarcini 

1. Ce înseamnă socializarea personalităţii?
2. În ce perioadă a vieţii omului este realizată socia-

lizarea primară?
3. Ce este subcultura?
4. De ce, în opinia voastră, apar subculturile?
5. Luaţi cunoştinţă de epigrafele la temă. Care este 

atitudinea voastră faţă de gândurile exprimate?
6. discutaţi în grupuri. Împărtăşiţi caracteristicele fă-

cute despre subcultura tineretului şi de ce: 1) aceas-
ta este o căutare a sentimentelor acute; 2) aceas-
ta este o intenţie de a obţine autonomie şi de 
manifestare a individualităţii; 3) aceasta este o do-
rinţă nu atât de a susţine ceea ce există, ci de a 
crea ceva nou; 4) aceasta prevede îmbrăcăminte 

deosebită, muzica şi odihna cărora sunt susţinute 
în mod comercial? 

7. Caracterizaţi particularităţile şi manifestările subcul-
turii tineretului.

8. În ştiinţele sociale, concomitent cu noţiunea „soci-
alizarea” este folosită şi noţiunea „resocializarea”, 
ceea ce înseamnă ruinarea valorilor sociale şi nor-
melor de comportare, însuşite anterior de individ. 
În ce cazuri şi de ce poate avea loc acest proces? 
Care vor fi consecinţele lui? Daţi exemple.

9. Ce rol îndeplineşte familia în societate? De ce noţiu-
nea „familia” se deosebeşte de noţiunea „căsătorie”?

10. Explicaţi cum înţelegeţi afirmaţia că „familia  asi-
gură statutul social primar al omului”.
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18 lEcţiE Practică 

Чи може людина бути творцем власного 
життя, або як стати успішною людиною

AmIntIţI-Vă
1. ce este omul?
2. ce roluri sociale poate îndeplini omul?
3. ce înseamnă autorealizarea?

SCOpul:
 � în baza analizei materialelor propuse să fie formulată închipui-

rea despre autorealizarea cu succes şi căile de atingere a ei.

SArCInIlE pEntru prEgătIrEA DE lECţIA prACtICă
1. Prelucraţi materialul propus.
2. determinaţi una sau câteva personalităţi, pe care le consideraţi 

de succes, şi pregătiţi comunicări scurte despre ele.

mErSul luCrărII

1. Asociaţi-vă în grupuri mici şi discutaţi criteriile de succes ale 
omului. Întocmiţi o listă a condiţiilor sau a particularităţilor 
omului de succes.

2. comunicaţi colegilor de clasă despre rezultatele, pe care le-aţi 
obţinut în timpul lucrului în grupuri mici.

3. Formulaţi concluziile generalizatoare în corespundere cu scopul 
lecţiei.

mAtErIAlE pEntru lECţIA prACtICă

materialul nr.  1

Succesul este:
•	coraportul optim între aşteptările celor 

din preajmă, ale însăşi personalităţii şi re-
zultatele activităţii ei.

•	încercarea stării de bucurie, a satisfacţi-
ei de rezultatul spre care a tins omul: ori 
a îndreptăţit aşteptările lui, ori le-a de-
păşit.

materialul nr.  2

examinaţi materialele propuse. ce crite-
rii şi căi de succes ele prevăd?

1. Învăţaţi când alţii dorm, lucraţi când al-
ţii se odihnesc, fiţi pregătiţi când alţii se 
relaxează, şi visaţi când alţii plâng.

Wiliam Artur Word
2. Punctul de pornire al oricărui succes es-

te dorinţa.
Napoleon Hill

3. În realitate posibilităţile nu apar de la si-
ne. Voi înşişi le creaţi.

Cris Grosser

4. ceea ce uneori pare o încercare aspră, se 
poate transforma într-un succes neaştep-
tat.

Oscar Wald
5. Nu vă temeţi să jertfiţi ceea ce e bun pen-

tru ceva şi mai bun.
John Devison-Rockefeller

6. Nu ştiu care este cheia succesului, însă 
cheia de la eşec este dorinţa de a le intra 
în voie la toţi.

Bill Cosby
7. Îndrăzneala înseamnă depăşirea fricii şi 

stăpânirea ei, dar nu lipsa ei.
Mark  Twain
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materialul nr.  3

Priviţi ilustraţiile. după care nuanţe aceşti oameni pot fi con-
sideraţi de succes?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має 
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua та Інститут модернізації змісту освіти  https://imzo.gov.ua/



c
A

P
It

o
L

u
L

 I
. 

P
e

r
S

o
N

A
L

It
A

t
e

A
 Ş

I 
Id

e
N

t
It

A
t

e
A

 e
I 

20 tEStE la tEmă 

1. care din caracteristicile enumerate reflectă considerarea omului ca fi-
inţă biosocială?
А s-a format sub influenţa culturii general umane
B în el  biologic există capacităţile pentru dezvoltarea activă în me-

diul social
C determină organizarea corporală a omului 
D în esenţa sa, omul este fiinţă spirituală, dar în acelaşi timp legat 

de corpul său

2. cum se numeşte procesul însuşirii de către om a cunoştinţelor, nor-
melor şi valorilor, care îi permit să fie un membru cu drepturi depli-
ne al societăţii?
А individualizarea B asimilarea 
C socializarea D democratizarea

3. omul, care aparţine la populaţia permanentă a oricărui stat, se folo-
seşte de drepturile lui şi îndeplineşte angajamentele, stabilite de legi-
le acestui stat, se numeşte
А fiinţă B cetăţean
C personalitate D persoană

4. totalitatea calităţilor originale şi irepetabile, care deosebesc un om 
de altul, constituie conţinutul termenului
А individualitate B fiinţă
C persoană D cetăţean 

5. A-şi găsi aplicare talentului şi aptitudinilor sale, care îi permit să-şi 
satisfacă necesităţile, omul este capabil datorită
А autorealizării B socializării
C individualizării D privatizării 

6. determinarea generală de către om a valorilor are loc în procesul
А democratizării  B socializării
C individualizării D privatizării 

7. cum se numeşte forma de organizare a tineretului ca formaţiune au-
tonomă integră în interiorul anumitei culturi?
А subcultură B contracultură
C cultură elitară D cultură de masă

8. care funcţie a familiei constă în satisfacerea necesităţilor în fericire 
personală şi dragoste, caracteristice pentru fiecare om?
А educativă B emoţională
C economică–de trai D recreativă 

9. Funcţia socializării primare este realizată de
А şcoală  B familie
C vârsteni D mass-media

10. când începe etapa socializării continue?
А maturităţii B tinereţii
C bătrâneţii D adolescenţei

11. capacitatea de acomodare la diferite condiţii se numeşte
А sănătate  B adaptivitate 
C mobilitate  D creativitate

12. care din termeni determină forma de relaţii între soţ şi soţie, stabili-
tă de legislaţie?
А familia B rudele
C căsătoria D înrudirea 
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